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Eski Çin Felsefesi ve Mant k Anlay

Erden Miray Yazgan

ÖZ
Bu çal man n amac , Eski Çin Felsefesinin ve Mant k Anlay n özgün

yap , mevcut kaynaklar nda, mümkün oldu u kadar Bat ’l anlamda Felsefe

ve Mant k Anlay  ile sistematik bir kar la rma yapmadan ortaya koymakt r. Bu

ba lamda Eski Çin Felsefesi ve Mant k anlay n olu mas na ortam haz rlayan

ko ullar, tarihi geli imi içersinde incelenmeye çal lm r. Eski Çin’de Felsefe

türünden etkinliklerin ve Mant k’ n geli tirilmesine vesile olan önemli okullar,

kurucular  ile birlikte ele al nm r.

ABSTRACT

The purpose of this study is to introduce the genuine structure of Chinese

Philosophy and Understanding of Logic without comparing systematically with the

Western Philosophy and Understanding of Logic, in the light of the existing sources.

In this context the conditions which helped the formation of Chinese Philosophy and

Logic were tried to be analysed during its historical process of development. All the

important schools which influenced the development of philosophy and logic in

ancient China were taken in hand with their founders.
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ÖNSÖZ
Bu çal mada bugün dünyan n en önemli ülkelerinden biri olan Çin’in

kendine özgü Felsefe ve Mant k Anlay  belirli bir tarih aral  içerisinde

incelenmeye ve özellikleri ortaya konulmaya çal lm r. Bu tarih aral  yakla k

olarak M.Ö. 6. yüzy l ile M.Ö. 2. yüzy l aras ndaki dönemi kapsamaktad r. Üç

bölümden olu an çal mam n ilk k sm nda Eski Çin’de felsefesinin nas l bir yap ya

sahip oldu u hususuna; bu felsefenin anla lmas ndaki zorluklarla bu zorluklar n

lmas nda bize yard mc  olacak noktalara; Eski Çin’de felsefi dü üncenin

olu umuna ve mant k ile ilgili çal malara ortam haz rlayan ko ullar  içermesi

bak ndan Eski Çin tarihine k saca de inilmi tir.

Çal mam n ikinci bölümünde bu tarihsel ko ullar n olu mas nda nelerin

vesile oldu u üzerinde durulmu ; Eski Çin’de felsefe ve mant a ili kin çal malar

gerçekle tiren Felsefe Okullar  ve bu okullar n ö retilerini geli tiren önemli

dü ünürler tarihsel bir s ralama ile incelenmi tir.

Çal mam n üçüncü ve son k sm nda ise, ikinci k mdaki okullara yönelik

bilgilerimiz do rultusunda, Eski Çin’de Mant a ili kin yap lm  çal malar özgün

yap lar  içerisinde ele al nm r.

Bu çal may  ba ndan sonuna titizlikle takip eden, y llard r ders, sohbet ve

önerileriyle üzerimde onca eme i bulunan çok de erli hocam say n Prof. Dr. afak

URAL’a, tezin haz rlanmas  esnas nda çe itli yard mlar  gördü üm bölümdeki

hocalar m ile ba ta Dr. Nazl NÖNÜ ve Dr. Meltem AKBA  olmak üzere ara rma

görevlisi arkada lar ma, özellikle benden yard m ve deste ini hiçbir zaman

esirgememi  olan dostum Murad OMAY’a, elinden geldi ince bana destek olmaya

çal an kuzenim Bengü URAS'a ve en önemlisi çal mam süresince gösterdikleri

büyük sab r ve sevgi ile bütün yükümü s rtlayan annem Sema YAZGAN’a, babam

Mehmet YAZGAN’a ve e im Toros YALKIN’a te ekkür ederim.
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Eski Çin’de felsefi dü üncenin ve mant n olu umu ana hatlar yla dikkate

al nd nda M.Ö. 5. yy, Eski Çin Uygarl k Tarihi bak ndan tamamen iç

kar kl klar n ya anmaya ba lad , toplumun ahlaki, siyasi ve ekonomik yönden

çökmeye ba lad  dönem olarak kar za ç kar. Yakla k 300 y l kadar süren bu

dönem,  Eski  Çin  Tarihi’nde  ‘Sava an Krall klar Dönemi’ olarak adland lm r.

Ne var ki, Eski Çin Tarihi’nde karanl k bir dönem olarak nitelendirilebilecek bu

süreç ayn  zamanda Eski Çin Felsefe ve Mant k Tarihi bak ndan bir milad özelli i

ta maktad r. Nitekim bu karanl k dönemin beraberinde getirdi i olumsuz ko ullar,

toplumu her yönden huzura ve refaha kavu mas  için çe itli fikirler üreten

dü ünürlerin ortaya ç kmas na vesile olmu tur.

Farkl  ak l yürütme metodlar yla, farkl  dü ünce biçimleriyle fikirlerini

olu turan ve bu fikirleri ile ö retilerini biçimlendiren bu dü ünürler, ö retilerini

herkese yaymak ve hayata geçirmek amac yla okullar kurmaya ba lam lard r. Eski

Çin’de yakla k üç yüz y l süren bu çalkant  sava an krall klar dönemi, Eski Çin

Felsefe ve Mant k Tarihi bak ndan oldukça önemli olan Yüz Okul Dönemi ile

çak maktad r. K saca, Sava an Krall klar Dönemi ile ideal bir yönetimi sa lamak

ve toplumu refaha kavu turmak üzere felsefe ve mant k çal malar n

gerçekle tirildi i okullar n kuruldu u dönem olan Yüz Okul Dönemi ile ayn  süreci

kapsamaktad r.

Bu Yüz Okul, Eski Çin tarihçilerinden önemli bir isim olan Ssu-ma Ch’ien

taraf ndan adland lm r. Çal mam n ikinci bölümünde bu s fland rmada yer

alan alt  okulu kurucular  ile birlikte ö retileri çerçevesinde felsefelerini ayr nt  ve

özgün biçimiyle ele ald k. Çal mam n üçüncü bölümünde, Eski Çin mant k

anlay n yine özgün bir biçimde ortaya konulmas  amac yla, mant kla ilgilenmi

okullar  inceledik.

Elbette Eski Çin Felsefe tarihinde yer alan dü ünürler bu çal mada ele

al nacak olanlarla s rl  de ildir. Ancak çal mam n önemli bir k sm n Eski

Çin’de mant n özgün yap n ortaya konulmas  amaçlad ndan, Eski Çin

Felsefe Tarihi genelinde yer alan bütün dü ünürler bu çal mada ele al nmam r.
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Çince, bilindi i gibi, bugün bile farkl ekillerde konu ulmakta ve

yaz lmaktad r. Dolay yla, bugünkü Çince ile Eski Çince aras ndaki fark n da

oldukça fazla oldu unu göz önünde bulundurdu umuzda, bugünkü Çince ile eski

klasik metinleri incelemek mümkün de ildir. Fakat bu Klasik Metinler ve Eski Çin

Felsefesi üzerine çal malar içeren önemli kaynaklar mevcuttur. Nitekim bu

çal mam zda bu önemli kaynaklar n ngilizce çevirilerini inceledim. Türkçe’ye

çevrilmi  olanlar ndan ise ngilizceleri ile kar la rarak yararlanmaya çal m. Bu

kaynaklar referansta belirtilmi tir.

Sonuç k nda da Eski Çin Mant n nas l ele al nmas  gerekti i

konusunda k sa bir görü  ortaya konulmaya çal lm r. Bu amaçla, Çin Mant

hakk nda günümüzdeki tart malara da ayr ca de inilmi tir.

Bu çal madaki temel hedeflerimizden birisi, Eski Çin Felsefesi’nin ve

Mant k Anlay ’n n özgün özelliklerini ve kendine özgü paradigmalar  ortaya

koymak olmu tur.

üphesiz Çin’in bugün geçerli olan paradigmalar n incelenmesi çok yönlü

ve daha geni  ku at ml  bir çal man n konusu olabilir. Ancak böyle bir inceleme

bizim ilgi alan z içersinde olmayacakt r. Çal mam z, Antik Çin Döneminin

yakla k olarak M.Ö. 6. yüzy l ile M.Ö. 2. Yüzy l aras nda kalan dönemini

kapsayacakt r.

Çin dü üncesinin ve Çin Felsefesi’nin kendi kültürümüz ve dü ünce

hayat zla do rudan bir ilgisi olmad  aç kt r. Dolay yla sadece günümüz Çin

dü üncesi de il Antik Çin Dü üncesinin de ilgi alan n içerisinde al nmas n

gerekçeleri sorgu konusu yap labilir. Ne var ki Çin dü üncesi ve felsefesi ile

aram zda do rudan bir ilgi olmasa bile, bu dü üncenin ve felsefenin incelenmesinin

bizatihi öneminden sözetmek yerinde olacakt r. Ayr ca farkl  kültürler aras nda k yas

yapmak, benzetmelerde bulunmak, paralellikler ve ayk klar üzerinde durmak da

süphesiz son derece yararl  sonuçlar verebilir.

Kald  ki, farkl  bir dil ve farkl  bir kültür olsa bile Çin dü ünce hayat  birçok

di er kültürlerle ilginç paralellikler göstermektedir. Bu durum kültür ve kültürel

geli imin her toplumda baz  genel kurallara dayand  dü ündürmesi bak ndan

önemlidir.
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Bu çal mam zda bu tip bir k yaslama yap lmayacakt r. Çünkü bu tip

yaslamalar n ayr  bir inceleme ve uzmanl k alan  ihtiyaç göstermesi söz konusudur.

Amac z, yeteri kadar tan nmayan gerek eski gerekse yeni Çin dü ünce hayat

üzerine çok az da olsa yap lm  çal malara katk da bulunmak olmu tur. Bu

çal malar n bilinmesi, yukar da i aret edilen k yaslamalar için de zemin

olu turacakt r.

stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü gibi köklü bir

bölümün içerisinde Eski Çin Felsefesi ve Mant k Anlay  üzerine böyle bir

çal man n yap lm  olmas n ayr ca önemli oldu una inan yorum.
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1. ESK  Ç N FELSEFES NE GENEL B R BAKI

1.1. Eski Çin Felsefesinin Yap
Çin felsefesine göre, insan olma niteliklerine sahip bir kimsenin ba ar n

en yüksek derecesi, bilge olmakt r. Bir bilgenin en yüksek ba ar  ise ki inin evrenle

bütünle mesidir.1

Çin Felsefesinin nas l bir bak  aç na sahip oldu una ili kin görü lerimizi

belirtmeden önce felsefeye ili kin iki farkl  görü  üzerinde dural m. Bunlardan ilki,

genel olarak öte-dünyac  felsefe’dir. Buna göre, evrenle özde le mek isteyen ve

ba ar n en yüksek derecesini gerçekle tirecek olan bilge ki i, toplumu hatta

bizatihi hayat n bütün zevklerini terk etmek durumundad r.  Bilge ki i ancak bu

ekilde nihai kurtulu a eri ebilir.2

Di er bir bak  aç na göre, felsefe topluma ili kin problemleri ele al r. Bu

amaçla da ahlaki de erler üzerinde yo unla r. Bu felsefeye k saca dünyevi felsefe

denilmektedir.3

Bu iki felsefi bak  aç  kar la rd zda, dünyevi felsefeye k yasla,

öte-dünyac  felsefe fazla idealisttir ve pratik kullan ma sahip de ildir. Buna kar

öte- dünyac  felsefe aç ndan dünyevi felsefe, fazla gerçekçi ve yüzeyseldir.4

Çin felsefesi daha çok dünyevi olarak görülmü tür. Buna göre, Çin felsefesi

farkl  dü ünce okullar na ra men, do rudan ya da dolayl  olarak devlet yönetimi ve

toplumsal ahlak yap  ile ilgilidir. Evren veya ölümden sonraki hayata ili kin

problemleri de il günlük ya am  ve toplumsal problemleri ele alm r. K saca, esas

olarak toplumla ilgilenmi tir. Ancak, çal malar n ilerideki k mlar nda da

görece imiz gibi, Çin felsefesinin bütünüyle dünyevi ya da bütünüyle öte-dünyac

oldu unu söyleyebilmek mümkün de ildir. Nitekim Çin felsefe gelene ine göre

felsefenin i levi pozitif bilgiyi artt rmak de il, zihnin yüceltilmesidir. Bu, mevcut

1 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, N.Y., Free Press, Collier Macmillan
Publishers, 1966, s. 6-7
2 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s.7; ayr ca kar .: Fung Yu-Lan, The
Spirit of Chinese Philosophy, çev. E. R. Hughes, Boston, Beacon Press, 1962, s. 1-4.
3 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 7
4 A.e.
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gerçek dünyan n ötesine ve ahlaki de erlerden daha üstün olan de erlere bir

uzanmad r.5

Çin felsefesinin amac  realizm ve idealizm gibi birbirine z t olan, dünyevi ve

öte-dünyac  tezlerden bir sentez elde etmektir. Çin felsefesinin çözmeye çal

problem asl nda budur. Bu sentezi gerçekle tirebilen bir insan, sadece teoride de il

ayn  zamanda pratikte de bilgedir. Bilge ki i hem dünyevi, hem de öte-dünyac  bir

dü ünce yap na sahiptir. Bilge olarak adland rabilece imiz bu ki inin karakteri,

“içsel olarak bilgelik, d sal olarak krall k r.”6 K saca bilge ki i bu bilgeli i ile

içsel olarak manevi geli imini ve d sal olarak toplum yönetimini ideal bir ekilde

gerçekle tirir.7

Çinli dü ünürler aç ndan felsefenin görevi, insan  bilge k lmakt r. Bu

yüzden Çin felsefenin konusu da içsel bilgelik ve d al krall a ili kin temel

ilkelerdir.

Felsefe çal mas , yaln zca bu temel ilkelere ili kin bilgiyi edinmeye yönelik

de il, ayn  zamanda bu bilgi ile bir karakteri biçimlendirmeye ve geli tirmeye de

yönelik bir giri imdir. Felsefe teoriye de il,  ayn  zamanda prati e de yöneliktir.

‘Felsefe’ kavram  Bat  dü üncesi aç ndan ele ald zda, A. Forke’ye

göre bu kavram Çin dü üncesini tam olarak kar lamaz ve Eski Çin’de Bat  Felsefesi

ile tan ana kadar, bu kavrama ve böyle bir etkinlik türüne kar k gelecek bir

kavram da bulunmaz. Forke’nin sözünü etti i, Çin’in Avrupa Felsefesi ile tan ktan

sonra buldu u felsefeye kar k gelen terim, Çin’e Japonlar taraf ndan getirilmi

olan “bilgeli in bilimi” olarak tercüme edebilece imiz “che-hsüeh”dir. Bu terimi de

etimolojik olarak ele al rsak, iki bile enden olu tu unu görebiliriz. Burada ikinci

terim olan hsüeh, bilim anlam na gelir. lk bile eni olan chiao, ö renim anlam na

gelir.  Eski  Çin’de  filozof  (philosophos) terimi yerine Çinli dü ünürler için hsien-

sheng (bilginin ustas , ö retmen), zi (tse, tsu) (usta), sheng-jen (bilgi adam , bilge

adam) ve hsien-jen (bilim adam ) terimleri kullan lm r. 8

5 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 7
6 Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 8.
7 Bkz.: A.e.
8 Bkz. A.Forke’den aktaran: Anton Dumitriu, History of Logic, England, Abacus Press, Vol.1, 1977,
s. 13-14.
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Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy adl  eserinde,  Çin

Felsefesi’nin, Çin’de e itim ile ilgilenen herkesin ilgi alan na girdi ini söyler. Eski

Çinli dü ünürlerin görü lerine göre e er bir kimse e itime ba layacaksa, ona ilk

olarak Çin Felsefesi e itimi verilmelidir. Sözü edilen bu felsefi e itimin temelini

Yeni-Konfüçyuscu Felsefe’nin en önemli eserleri olan dört kitap olu turur. Bu

kitaplar; Konfüçyuscu Seçme Eserler (Lun Yü), Mencius Kitab  (Meng K’o

ching), Büyük Ö reti (Ta Hsüeh) ve Anlam Ö retisi (Chung Yung)’ dir. Bu

kitaplarla birlikte, özellikle çocuklara Üç Karakter Klasikleri  olarak bilinen eserler

okutulur.9

Bat  toplumlara göre Çin Felsefesi, felsefeden çok din’e daha yak nd r.

Mesela, Çin dü ünce yap na derinlemesine i lemi  olan Konfüçyusculuk bir din

olarak görülebilir. Ancak Fung Yu-Lan burada özellikle u noktaya dikkat etmemiz

gerekti ini belirtir: yukar da belirtilen bu kitaplar Çin’de felsefe e itiminin temeline

yerle tirecek kadar de erli olsalar da, eserlerin hiçbirinde yarad tan veya cennet ve

cehennemden söz edilmez. Bu nedenle Konfüçyusculu un bir Platonculuk’dan ya da

Aristotelescilik’ten daha fazla din oldu unu söylemek mümkün de ildir. Bat

toplumlar  Çin’de felsefe ve din kavramlar n net tan mlar n olmamas ndan dolay

böyle bir yan lg  içerisinde olabilirler. Her iki kavram da farkl  toplumlarda farkl

anlamlara gelebilirler. Bu bak mdan Fung Yu-Lan felsefeyi ya am hakk nda

sistematik ifadelerle yap lan bir refleksiyon olarak tan mlam r.10

Fung Yu-Lan n ifadesinden de anla ld  üzere felsefe, ya am n kendisini

yine kendi içinden konu alan bir dü üncedir. Ancak ne yaz k ki, ya am n içerisinde

olan çok az ki i sistematik bir biçimde refleksif olarak dü ünür. Ya am üzerine

refleksif olarak dü ünecek ve bu dü üncelerini sistematik olarak ifade edecek olan

ki i filozoftur.11

Fung Yu-Lan’a göre Ya am Teorisi ve ya am kavram , Evren Teorisi ve

evren kavram , Bilgi Teorisi ve bilgi kavram  gibi pek çok teori ve kavram, refleksif

dü ünü ün ürünüdür. Biz ya am n tam ortas nda olsak da onun üzerine dü ünebilir

ve onun hakk nda konu abiliriz. Hepimiz evrenin bir parças  olsak da onun hakk nda

9 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 1.
10 Bkz.: A.e., s. 1-2
11 Bkz.: A.e., s. 2
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dü ünebilir ve onun üzerine konu abiliriz. Filozoflar n evren dedikleri ey,

fizikçilerin zihinlerindekiyle ayn ey de ildir. Filozofun evren dedi i ey “o olan

eylerin hepsi”dir. Çinli bir filozof olan Hui Tzu’nun t’ai-chi yani  “büyük bir”

eklinde ifade etti i evreni, Fung Yu-Lan, “ötesinde bir ey olmayan” eklinde

yorumlam r. Herkes ve her ey bu “ötesinde bir ey olmayan” n bir parças r.

“Bilgi hakk nda dü ündü ümüzde ve konu tu umuzda bu dü ünmenin ve

konu man n kendisi de bir bilgidir”12 diyen Fung Yu-Lan, burada Aristoteles’in

“dü ünme üzerine dü ünme” ifadesi ile bir ili ki kurar. Bat daki baz  filozoflar n da,

bizim ya am üzerine dü ünmeye ba lamadan evvel ilk olarak, dü üncemiz üzerine

dü ünmemiz gerekti i üzerinde durduklar  belirtir. Ancak Fung Yu-Lan’a göre,

dü ünmeden evvel, dü üncemiz üzerine dü ünmemiz gerekti ini ileri süren bu

filozoflar bir k r döngü içerisindedirler. Ona göre e er biz, ya ama ve evrene

yönelik dü ünce kapasitemizden üphe edeceksek, dü üncemize yönelik dü ünce

kapasitemizden de üphe etmeliyiz. 13

Fung Yu-Lan ya am  ile  ilgilenen  di er  bir  alan  olan  dini,  bir  tak m

dogmalar, ritüeller, kurumlar, çe itli bat l inançlar içeren bir felsefe olarak tan mlar.

Ona göre bütün dinlerin kalbinde felsefe yatar. Yani bir felsefe olarak din, bütün bu

bat l inançlar n, ritüellerin, dogmalar n üzerine kurulmu  bir üst yap r.14

 Yukar daki aç klamalardan görülece i gibi, Konfüçyusculuk bir din de ildir.

Ancak Bat  toplumlar  sadece Konfüçyusculu un de il, Taoculu un ve Budac n

da birer din olarak dü ünülebilece i görü ündedir. Fung Yu-Lan, dikkatli bir ekilde

ele al nd nda, “tao chia”  olarak  adland lan  “Felsefe  olarak  Taoculuk  (Tao

Okulu/Ekolü)” ile “tao chiao” olarak adland lan “bir din olarak Taoculuk” aras nda

tamamen z tl k oldu unu belirtir. Bir felsefe olarak Taoculu un, do an n

izlenilmesini, onunla uyum içerisinde olunmas  ö reten doktrinleri içerdi ini

söyleyen Fung Yu-Lan, ifadesini daha anla labilir k lmak için Lao Tzu ve Chuang

Tzu’ya ba vurur. Onlar, ölüm taraf ndan takip edilen ya am n, do an n yolu

oldu unu ve insan n bu do al yolu sakin bir ekilde takip etmesi gerekti ini

söylemi lerdir. Fung Yu-Lan, Taocu dinin ise; bize ölümden kaç nman n, do aya

12 A.e., s. 2.
13 Bkz.: A.e., s. 2-3.
14 Bkz.: A.e., s. 3.
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kar  nas l sava abilece imizin tekniklerini ve prensiplerini ö retti ini söyler. Taocu

din bilim gibidir. Bilim do ay  fetheder, ke feder. Öyle ki, Fung Yu-Lan’a göre Çin

bilim tarihi ile u ra an bir kimse en geni  ve kapsaml  bilgilere, Taocu din bilgeleri

arac yla ula abilir. Ayn ekilde, “fo hsüeh” olarak adland lan “Budac  Felsefe”

ile “fo chiao” olarak adland lan “Budac  Din” aras nda da oldukça fark vard r.15

Yukar daki aç klamalardan görüldü ü üzere Fung Yu-Lan din ve felsefeyi

birbirinden tamamen ay rm r. Dolay yla ona göre, Konfüçyusculu u, Taoculu u

ve Budac  birer felsefi bak  aç  olmaktan çok sadece birer din olarak

tan mlayan Bat  toplumlar  tam bir yan lg  içerisindedir.

A. Forke’ye göre ise Çin’de felsefe ve din aras ndaki ili ki, Fung Yu-Lan n

görü üyle örtü mez. A. Forke’ye göre, felsefe ve din birbirlerinden kopuk

de illerdir. Bat  toplumlar Çin halk n din ile ilgilenmedikleri görü ündedirler.

Oysa A. Forke’ye göre Bat n böyle bir yan lg  içerisinde olmas n sebebi,

Çin’deki din anlay n Bat ’daki din anlay ndan farkl  olmas r. Burada güçlü

mezhepler ve Hristiyanl k’ta oldu u gibi kat  dogmalar yoktur. Çin bilgeleri, bat daki

din adamlar yla k yasland klar nda, Tanr lara hizmet etmekten çok, insanlar n

ahlak n geli tirilmesi ve iyile tirilmesi ile ilgiliydiler. Onlar genel olarak zihinlerini

ahlaki, toplumsal ve politik konularla me gul tutarlard . 16

Bu dünyan n ötesindekilere ula ma arzusu, insanl n temel bir arzusudur. Bu

nedenle de insanlar dine ve dinsel aktivitelere yönelmi lerdir. Bat  toplumlarda

oldu u gibi, Çin de böyle bir arzuya sahiptir. Nitekim çal mam n ilerideki

bölümlerinde onlar n bu konuya ili kin fikirlerine yer verilecektir. Burada özellikle

dikkat etmemiz gerekir ki, Çin’de uygarl n manevi temelleri din ile de il, ahlak ile

kurulmu tur. Çin’de ilahi olarak nitelendirilebilecek bir de erin kar  ahlak üstü

bir de erdir. Çinli dü ünürlere göre, dü ünce yap lar n ve davran lar n temelinde

ilahi de erler de il, ola anüstü ahlaki de erler yer al r. Eski Çin’de dü ünürler bu

ola anüstü ahlaki de erlerin neler olduklar felsefe arac yla ifade etmi ler ve bu

felsefe’ye göre ya ayarak söz konusu de erleri deneyimlemi lerdir. K saca Çinliler,

bu dünyan n ötesindekilere yönelik arzular  din ile de il felsefe ile doyurmaya

çal lard r. Çünkü felsefe, insanlar n yüksek de erlere ula malar  için onlara

15 Bkz.: A.e.
16 Bkz. A. Forke’den aktaran: Dumitriu, a.g.e., s. 14-15.
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‘din’in sundu undan daha do rudan bir yol sunar. Felsefede ki inin yüksek ahlaki

de erler dedi imiz de erleri elde edebilmesi için dualar etmesi, bir tak m ritüelleri

yerine getirmesi gerekmez. Onun yerine ki inin as l yapmas  gereken, do ru

seçimlerde bulunmakt r. Bir kimse ancak yapaca  do ru seçimler sonucunda yüksek

ahlaki de erleri elde eder. Çin felsefesine göre do ru seçim için do ru ak l

yürütmelerde bulunmak gerekir. Do ru ak l yürütmenin temelinde de kimi

dü ünürlere ve onlar n takipçilerine göre gelenekten gelen ahlak kurallar , kimilerine

göre ise bilgi yer al r.17

Bilindi i gibi ak l yürütmelerimizin yap na ve metodlar na ili kin bilgiler,

Mant k anaba  alt nda yer al r. Nitekim biz de Çin dü ünce yap n temelinde

yer alan ak l yürütmelere ili kin bilgilere üçüncü bölümümüzde yer verdik.

1.2. Eski Çin Felsefesinin Anla lmas ndaki Zorluklar
Çeviri bir metnin tam olarak neyi anlatmak istedi i kolayca belirlenemez.

Çünkü çeviri, asl nda bir tür yorumlamad r. Dolay yla herhangi bir metnin

çevirisindeki içerik hiçbir zaman orijinal hali kadar zengin olmayacakt r. Okunan

çeviri metin bize daha çok çevirenin okuduklar ndan ne anlad  yans tacakt r.18

“Bir kimse bir cümleyi tercüme etti inde, ona kendi yorumunu katar. As l cümle pek çok eyi
ima etme gücüne sahipken; tercüme edilmi  hali, yorumlanm  olmas ndan dolay  tek bir
dü ünceye, tek bir fikre i aret eder. Böyle olunca da cümle, orijinal halinde sahip oldu u
bütün zenginli i kaybeder.”19

Konuya felsefe aç ndan yakla ld nda durum biraz daha zorla r. Felsefe

metinleri orijinal dillerinde okunduklar nda dahi anla lmas  bak ndan bir tak m

zorluklar içerir. Dolay yla bizim için çeviri bir felsefe metnini okumak ve anlamak,

herhangi bir çeviri metninden daha zor olacakt r.20

Söz konusu çeviri, bir Çin felsefe metnine ili kin oldu unda ise, içeri in

kavranmas  bizim için çok daha zor olacakt r. Çünkü e siz bir yap ya sahip

ideografik Çin dilinde, dü ünceler do rudan de il, ima gücüne sahip ifadelerle yani

17 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 3-5.
18 Bkz.: Dumitriu, a.g.e., s. 12-13
19 A.e., s. 14.
20 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 14
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sembollerle ortaya konulur. Çin’li dü ünürlerin ortaya koyduklar  bir tak m

kavramlar n di er dillerde kar n tam olarak bulunmamas , Çin felsefe

metinlerinin ve Çin felsefesinin anla lmas  neredeyse imkâns z hale getirir. Çünkü

bütün bu engellere ra men yap lacak olan bir çeviri daha önce de belirtti imiz gibi,

metnin içerisindeki zenginli in büyük bir k sm n yok olmas na ve bizim,

çevirmenin anlad yla s rl  kalmam za neden olacakt r.21

Dil, Çin felsefesinin anla lmas nda, çevireni de okuyan  da zorlayan ve

üzerinde durulmas  gereken ilk ve en önemli noktad r. Çin yaz , yukar da da

belirtti imiz gibi ideografik bir yap dad r. Daha aç k bir ifade ile Çin yaz nda her

aret bir fikre yani ideaya kar k gelir. Bu özellik, Çin’li yazarlar n eserlerinin

çevrilmesinde zorluklar ya anmas na neden olur. T pk  dü ünme tarz n öneminden

bahsederken belirtti imiz gibi, çeviri bir tür yorum oldu undan, çevrilen ifade anlam

gücünü yitirecektir. lk haliyle çe itli fikirler içeriyor olan bir metin, çevrildi inde

bütün zenginli ini kaybedecektir. Çince, çok anlaml n getirdi i zengin

ça mlar üzerine kurulmu  bir dildir. Felsefe de do al olarak bu özellikleri

yans r.22

Yukar da Çin felsefesinin anla lmas n zorluklar ndan birisi olarak, Çinli

filozoflar n ortaya koyduklar  kavramlar n kar klar n di er dillerde tam olarak

bulunmamas  belirtmi tik. Sözcükler, bat  dillerinde oldu u gibi soyut kavramlar n

temsilcileri de ildirler. Granet’in ifadesiyle “sözcükler, sonsuz parçadan olu mu ,

belli özelliklere sahip sembolleri ça rlar.”23 Bütün Bat  dillerinde “ya  adam”,

bu dü üncenin/kavram n temel biçimini iletmek için, tek ve basit bir sözcükle ifade

edilirken, Çince’de, ya n farkl  basamaklar  tarif eden, belirlenmi  sözcükler

vard r.  Çin  dilinde,  nefes  darl  çeken  ya  adam (k’oo) daha ya /lezzetli ve bol

yiyece e ihtiyac  olan ya  adam (ki), daha bol et/protein a rl kl  yiyece e ihtiyac

olan ya  adam, askeri hizmetten muaf olan ya  adam, ya am n sonuna yakla

olan ya  adam, ehir içerisinde baston kullanan ya  adam, v.b. ya  adam

sözcükleri, daha do rusu sembolleri vard r.24

21 Bkz. Fung Yu-Lan’dan aktaran: Dumitriu, a.g.e., s. 13
22 Bkz.: A.e., s. 13; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 14-15
23 Granet’ten aktaran: Dumitriu, a.g.e., s. 31.
24 Bkz.: A.e., s. 31-32
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saca, Çin dü üncesinde esas olarak gözetilen, somutlu un gerçekli idir.

Sözcükler pek çok parçadan olu mu , görülebilir, betimleme gücü olan semboller ile

temsil ederler.

Çince’de bir sözcü ü hecelemek mümkün de ildir. Çünkü zengin içerikli

olan bu sözcükler Granet’in de belirtti i gibi tek heceli bir yap ya sahiptir. Tek ve

siz yap daki bu tek heceli sözcükler bir araya gelerek kavramlar  meydana

getirirler. Yakla k olarak dört yüzden fazla tek heceli sözcük vard r. Çinliler’in belki

de bu nedenle alfabetik sistemi kullanmad klar  söyleyebiliriz. Resimsel ö eleri -

ideogram, imge, sözcük- olu turan karakterler Hiyeroglif ad  al r. Örne in, güne i

sembolize eden karakter bir çember eklindedir. Di er bir karakter olan ate , alev

tasviri ile ifade edilir. Bir Çinli e er kar ndakinin söyleneni anlamad

dü ünürse, söylediklerini avuç içine çizerek anlatmaya çal r. Arkaik Çin yaz n

temeli; gerçekte yal n nesneleri ya da dü ünceleri betimleyen, göze hitap eden bu

çizimli anlat mlardan, imgelerden (hsiang) olu ur. Her imge -ideogram, sözcük- iki

sma ayr labilir. Grafiksel analiz gerektiren ideogramlar n ilk k sm , ideogram n

anlam  sa layan s radan bir unsuru olu turan resimsel k md r. kinci k m ise

karakterin nas l okunaca na dair olan fonetik k md r. Çin dilinde tonlama çok

önemli bir yere sahiptir. Basit bir sözcük, farkl  tonlamalar sonucunda farkl

anlamlara gelebilir. öyle ki, Kuzey Çin’de sesler dört ayr  perdeden söylenir.

Böylece her sözcük duyularak ay rt edilen dört farkl  anlam ta r. Bununla birlikte

Çince, seste ler bak ndan oldukça zengindir. Ayn ekilde telaffuz edilen

kelimeler, farkl  anlamlara gelebilirler. Bu e seslilerin farkl klar , ideogramlar nda

belirir. Çünkü baz  ifadelerin ideogramlar  de mi tir ve “ödünç al nan karakterler”

ortaya ç km r. mgelerden olu an bu resimli anlat mlar n -Çincedeki

sözcüklerin/i aretlerin- anlam olarak bat  dillerinde hangi sözcüklere kar k

gelebildi ini görebilmek için, yani, Çin metinini olu turan yaz  imge ya da

aretlerin daha rahat okunmas  ve bunlar n ta klar  bilginin daha kolay ve do ru

edinilebilmesi için, bir tak m giri imlerde bulunulmu tur. 1867 y nda Sir Thomas

Wade, Uluslar aras  düzeyde kabul görece ini dü ündü ü bir sistemi formüle etmeye

çal r. 1890 y nda H.A. Giles, Sir Thomas Wade’in çal mas  modifiye

etmi tir. Ortaya ç kan sistemin bu son haline Wade-Giles sistemi ad  verilir. Bat

dünyas nda en çok kullan lan bu sistemin yan  s ra; Çin Hükümeti taraf ndan
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düzenlenmi , Çin Halk Cumhuriyeti’nde okul çocuklar n dil ve harf ö retiminde

yard mc  olmas  için 1958’den beri resmi olarak kullan lan Pin – Yin dizgesi de

vard r. Bu çeviri yaz  özellikle sesbilgisel ölçütlere dayan r.25

Eski Çin felsefesinin anla lmas nda dikkat edilmesi gereken ikinci önemli

nokta dü ünme tarz ’ r. Çinli filozoflar dü üncelerini do rudan iletmezler. Onlar

fikirlerini gizemli ve paradoksal bir biçimde dile getirirler. Bu nedenle ifadeler tam

anlam yla aç k de ildirler. fadenin bu aç k olmayan yönü, ima etme (ça m

yaratma) özellikleri ile telafi edilir. fade aç k olmasa da ifadenin ima ettikleri ki ide

ça rd klar  oldukça derin ve zengindir. Çin felsefi metinlerinin anla lmas  için

bu zengin içerikli paradoksal ifadeler gerçekten do ru bir biçimde yorumlanarak

tercüme edilmelidir. üphesiz ima içerikli ifadelerin tercüme edilmesi çok zordur. Bu

ifadelerle yaz lm  metnin tercümesi de, çok iyi yap lm  olsa bile, ne yaz k ki içerik

bak ndan bütün zenginli ini, ima gücünü kaybedecektir. Yaz  ima gücünü

kaybetti inde, okur, muhtemelen as l üzerinde durulmas  gereken noktay

kaç racakt r.26

Bu ima etme özelli i, Çin’in bütün sanat dallar nda aç kça görülür. Özellikle,

Çin edebi gelene ine göre iyi bir iir, s rl  say da sözcükten olu ur. Okur; bu s rl

say da sözcükten hareketle, cümlenin kendisine ça rd klar na yönelmeli ve sat r

aralar  okumal r.27

Bu iki önemli nokta d nda dikkat edilmesi gereken bir di er husus ilki,

filozofun niyeti’dir.28 Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy adl

eserinde felsefeyi, hem bilgiye varmak amac yla yap lan bir çal ma, hem de ki ili in

geli mesine yönelik bir çaba olarak nitelendirmi tir. K saca, bir önceki bölümde de

belirtti imiz gibi, felsefe sadece teoriye de il ayn  zamanda prati e de yöneliktir. Bir

felsefe metnine bu bilinçle yöneldi imizde, filozofun metinde neyi i aret etti ini,

25 Burada kullan lan genel bilgiler, a daki kaynaklardan derlenmi tir. Bkz.: Dumitriu, a.g.e., p. 31-
32; ayr ca bkz.: Wolfram Eberhard, Çin Simgeleri Sözlü ü, çev. Aykut Kazanc gil, Ay e Bereket,
stanbul, Kabalc  Yay nevi, 2000, s. 15-17; ayr ca bkz.: Joseph Needham, The Shorter Science and

Civilisation in China, Vol. I, ed. Colin. A. Ronan, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, p.
5-14; ayr ca bkz.: Hajime Nakamura, Ways of Thinking of Eastern Peoples, çev. Philip P. Wiener,
Honolulu, Hawai, East-West Center Press, 1971, p. 177-180.
26 Bkz.: Dumitriu, a.g.e., s. 12-13; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese
Philosophy, s. 11-12
27 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 12
28 Bkz.: Dumitriu, a.g.e., s. 12
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neyi anlatmak istedi ini ve metinin içeri inin tam olarak ne oldu unu kavramak

bizim için daha kolay olacakt r. 29

Görüldü ü üzere, Eski Çin felsefesinin anla lmas  her ne kadar zor olsa da

imkâns z de ildir. Nitekim yukar da belirtti imiz dikkat edilmesi gereken üç önemli

husus göz önünde bulunduruldu unda Çin felsefesi kapsam nda yer alan bütün

çal malar bizim aç zdan anla r olacakt r.

1.3. Eski Çin Felsefesinin Temelleri
Eski Çin’de M.Ö. 16. ve 11. yy. aras nda bütün derebeylikleri hâkimiyeti

alt na alm , Çin kültür ve uygarl nda büyük geli meler sa lam  olan Shang/Yin

Hanedan  hüküm sürmü tür. Bu dönem içerisinde kültür ve uygarl n

geli mesindeki en önemli ad m, günümüzde daha sadele tirilmi  bir halde kullan lan

geleneksel Çin yaz n ortaya ç kmas  olmu tur. M.Ö. 11.yy. sonlar na do ru

politik bir birlik olan Shang/Yin Hanedan yönetimine, Bat ’dan sald ran Chou

Krall  taraf ndan son verilmi tir. Chou Hanedan  döneminde iki krall k dönemi

ya anm r. Hanedanl n ilk yöneticisi Kral Wen, ikinci yöneticisi ise Kral Wu

olmu tur. Chou Hanedan  yöneticileri ülke içerisinde merkezi bir yönetimin

kurulmas  amaçlam lar ve bu nedenle de komutanlar  ülke içerisinde yer alan

derebeyliklerin geleneksel yönetimlerinin yan na destek olmalar  için atam lard r.

Bu komutanlar zaman içerisinde atand klar  derebeyliklerin krallar  ve prensleri

konumlar na gelmi lerdir. Chou Hanedan  ülke içerisindeki hâkimiyetini mutlak

lmak amac yla sadece kendi kültürünü beraberinde getirmekle yetinmemi , ayn

zamanda Shang/Yin Hanedan  döneminden kalan kültürel ve ahlaki de erlere sahip

km r. Özellikle Shang/Yin Hanedan  döneminde toplumun ileri gelen, gelenek

ve töreler hakk nda derinlemesine bilgi sahibi olan din adamlar n bilgi ve

dü üncelerine sosyal ya amda yer vermi , kendi kültürünü gelene in ve törelerin

bilgisiyle peki tirmi tir. Hanedanl k döneminde yönetime destek vermek amac yla

derebeyliklerde görevlendirilen ve zamanla yönetimi ele geçirerek bu derebeyliklerin

krallar  ve prensleri konumuna gelen komutanlar daha da güçlenerek önceleri krala

kar  yap lan sayg zl klar  cezaland rmak bahanesiyle birbirleriyle sava maya

29 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, p. 11-14
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ba lam lar ve daha sonra merkezi krall  tehdit eden sald larda bulunmaya

ba lam lard r. Yakla k olarak M.Ö. 5.yy.’da bu sürecin bir sonucu olarak ülkedeki

birlik ve düzen tamamen bozulmu tur. Yakla k olarak M.Ö. 5.yy.’da ba layan ve

yine yakla k olarak 300 y l kadar süren bu süreç Eski Çin Tarihi’nde ‘Sava an

Krall klar Dönemi’ olarak adland lm r. Bu süreç, o dönem içerisinde ya ayan

halk için oldukça zor ve ac  dolu olmu tur. Bu dönemin arkas ndan yakla k olarak

M.Ö. 221 y nda Ch’in Krall  bütün di er krall klar  ve prenslikleri ele geçirerek

yine ayr ca Chou Hanedan ’  kesin bir yenilgiye u ratarak yönetimi ele

geçirmi tir. Ch’in halka kar  ola anüstü terör ve iddet uygulamaya yönelik bir

rejim ile birlikte büyük bir Hanedanl k haline gelmi tir. Ancak halka uygulad  bu

r bask lar nedeniyle bütün ülkedeki krall klar n ayaklanmas na sebep olmu tur. Bu

nedenle Ch’in Hanedan  çok uzun bir süre yönetimde kalamam r. M.Ö. 206

nda Ch’in Hanedan  y lm  ve yönetime Han Hanedan  geçmi tir. Han

Hanedan ’n n egemenli i ise M.S. 220 y na kadar sürmü tür.

Eski Çin’de felsefenin geli ip temellendirilmesi, yukar da ele ald z,

Chou Hanedan ’ n zay flamas  ve çökmesi dönemine rastlam r. Yine yukar da

belirtti imiz Eski Çin Tarihi’nde oldukça önemli bir yere sahip bu çökü  dönemini

de içerisine alan ‘Sava an Krall klar Dönemi’, Eski Çin Felsefe Tarihi’nde oldukça

belirleyici bir dönem olan ‘Yüz Felsefe Okulu Dönemi’ olarak adland lan dönem

ile örtü ür. Eski Çin dü ünce yap n geli mesinde oldukça önemli yerlere sahip

dü ünürler olan Lao Tzu ve Konfüçyus i te bu iki önemli dönemin ba lar nda

ya am lard r. Hem kendileri hem de kendilerinden sonra gelen di er önemli

dü ünürler söz konusu dönem içerisindeki sosyal ve politik ya amdaki çökü ün

giderilebilmesi için alternatif fikirler ileri sürmü ler, bu fikirleri ö retilerinin

temeline yerle tirmi lerdir. Ya ad klar  süre boyunca da bu fikirlerini benimseyip

hayata geçirebilecek bir yönetim aray  içerisinde olmu lard r. Örne in ileride daha

ayr nt  bir biçimde ele alaca z üzere ailevi kökenleri Shang/Yin Hanedan ’na

dayanan Konfüçyus, kurtulu u eski geleneklerde bulmu tur. Ona göre Chou

Hanedanl n tart lmaz otoritesi gelenek ve törelerden gelen bilgilerle

peki tirilmeliydi. Bu nedenle Konfüçyus, zaten hakk nda bilgi sahibi oldu u gelenek

ve töreleri konu edinen klasikleri toparlayarak onlar  tasniflendirmi , bunlardan

edindi i ahlaksal sonuçlar  sosyal ve politik ya ama uygulamaya çal r. Buna
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kar k olarak ise yine birazdan daha ayr nt  bir biçimde ele alaca z üzere Lao

Tzu, sosyal ve politik ya amdaki bozulmalar n sebeplerinin ahlak dersi almakla

çözülemeyecek kadar derin oldu unu dü ünmü tür. Ona göre gelenek ve törelerin

içerisinde yer alan kurallar sosyal ve politik ya amdaki bozulman n as l sebebi

olmu lard r. Lao Tzu insanlar n do all klar na dönmeleri gerekti ini belirtmi tir.

Ona göre herkes her türlü tutku ve bencillikten kurtulmal r. Gelenek ve törelerde

yer alan kurallardan vazgeçilmelidir. 30

Buraya kadar söylediklerimizden anla laca  üzere, Konfüçyus ve Lao Tzu

ayn  dönem içerisinde ya am lard r. nceledi imiz kaynaklardan edindi imiz bilgi

do rultusunda, Taocu gelenek Lao Tzu’nun 50 y l daha ya  olmakla birlikte

Konfüçyus’un bir ça da  oldu unu kabul etmi tir. Bu kabulün en büyük dayana ,

Lao Tzu ve Konfüçyus’un bulu malar  üzerine yaz lm  çe itli öykülerdir. Bu

öyküleri ve Lao Tzu’nun ya am  konu edinen hakk nda bu güne kadar

ba vurulmu  olan en sa lam kaynaklar, Lao Tzu’nun takipçisi Taocu bilge Chuang

Tzu’nun ö rencilerinin M.Ö. 3.yy.’da onun ad na yazm  olduklar  felsefe tarihi ile

M.Ö. 165-83 y llar  aras nda ya am  olan ünlü Çin tarihçisi Ssu-ma Ch’ien’in

Tarihsel Kay tlar adl  eseri olmu tur.

Eski Çin’de felsefi dü üncenin olu umunu ve okullar n kurulumunu

içerisinde bar nd ran dönemi yukar da k saca ele ald z eski Çin tarihi nda

de erlendirecek olursak bu dü ünce hareketlerinin neden ve nas l ortaya ç kt klar

net bir ekilde kavrayabiliriz.

Görüldü ü üzere yukar da k saca ele ald z eski Çin tarihinde felsefi

dü üncenin olu umunu ve felsefi okullar n kurulumunu içerisine alan ‘Yüz Okul

Dönemi’ olarak adland lan süreç, ‘Sava an Krall klar Dönemi’ olarak kabul

edilen, ülke içerisindeki krall klar n birbirleriyle ve merkezi yönetimi elinde tutan

Chou Krall ile sava klar , Chou Hanedan ’n n çökü  dönemi olan süreçle ayn

zamana denk gelmektedir.

30 Burada kullan lan genel bilgiler, a daki kaynaklardan derlenmi tir. Bkz.: Wolfram Eberhard, Çin
Tarihi, III. Bask , Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1995, s. 28-122; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A
History of Chinese Philosophy, vol. 1, çev. Derk Bodde, Princeton, Princeton University Press,
1952, s. 7-21; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 93; ayr ca bkz.:
Lao Tzu, Tao Te Ching, çev. Ömer Tulgan, stanbul, Yol Yay nlar , 1994, s. 135-139.
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Tarihin her döneminde oldu u gibi yönetimi ele geçirmeye yönelik olan bu

‘Sava an Krall klar Dönemi’, ayn  dönem içerisinde ya ayan, toplumsal çökü ün

önlenmesi üzerine çe itli fikirler üreten filozoflar n do mas na neden olmu tur. 300

l süren bu sosyal çalkant , en ba ndan itibaren toplumsal düzenin, huzurun ve

beraberinde getirdi i do al bir sonuç olarak toplumsal ahlak n bozulmas na neden

olmu tur. te özellikle bu bozulmalar  gidermek ve ayr ca evreni/ya am

anlamland rmak amac yla dönemin ileri gelen dü ünürleri hem sosyal hem de politik

ya ama yönelik çe itli fikirler üretmeye ba lam lard . As l hedefleri, toplumsal

düzeni, huzuru ve ahlak  sa layacak iyi bir yönetimin nas l olmas  gerekti i üzerine

ürettikleri bu sosyal ve politik fikirlerin hayata geçirilmesiydi. Bu nedenle bu

dü ünürlerin pek ço u fikirlerini benimseyen ö rencileriyle birlikte ö retilerinin

içselle tirilmesi ve yayg nla lmas  amac yla okullar kurmu lard r. K saca ifade

etmek gerekirse, Çin tarihi içinde kar la lan olaylar, yukar da genel olarak ifade

edilen çerçevede Çin dü üncesini do rudan veya dolayl ekilde etkilemi  ve sonuçta

çe itli okullar n ç kmas na vesile olmu tur.
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RES M 131

Eski Çin’de Hanedanl klar

31 http://www.worldcoincatalog.com/AC/C1/China/AncientChina/AncientChina.jpg

http://www.worldcoincatalog.com/AC/C1/China/AncientChina/AncientChina.jpg
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TABLO 132

Alt  Felsefe Okuluna li kin Kronolojik Tablo

32 Bu tablo a daki kaynaklardan yararlan larak düzenlenmi tir:
Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 408-409 ve Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy
in Classical Times,ed. by E.R. Hughes  London, J.M.Dent & Sons ltd, 1944.,s. xlii-xliii.

M.Ö.
ESK  Ç N'DE
TAR HSEL
OLAYLAR

KONFÜÇYUSCU
LAR MOH STLER TAOCULAR ADCILAR YASACILAR

N-YANG
VE BE
UNSUR

y. 1500 ORTA SHANG
HANEDANLI I DÖNEM

1100

Chou Hanedanl
Dönemi

a. Kral Wen Dönemi
b. Kral Wu Dönemi

1000 Chou Dükü Dönemi
900

Kaside
Kitab ,
De im
Kitab ,
Tarih

Kitab  bu
yüzy l

boyunca
üretimi tir

800

Ch'in
Ch'iu

Dönemini
n

Ba lang
lk

Bahar-Son
Bahar

Dönemi)
(722)

700
600 Lao Tzu (?)

lk yaz  Kanunname
(536)

Konfüçyus
(551-479)

500
Konfüçyus'un do rudan

itti i
rencileri

Mo Tzu (y.479-y.381)
Ch'un Ch'iu Döneminin

Sonu (481) Tseng Tzu

Sava an Devletler
Dönemi (403-221)

)
Tzu Ssu (ö. 402)

400
Ch’u’nun Yüeh’i yok

edi i (334)
Mencius

(372?-289?)
Chuang Chou
(369?-286?) Hui Tzu Shang Yang

(ö. 338)
300

Ch’in’in Chou’yu
yenmesi, 400.000

askerin ölü ü (260)
Hsün Tzu

Hsi Tz'u'nun
Yazar

(y.298-y.238)

Kung-sun
Lung Shen Pu-hai

Ch'in Hanedanl
(255-207)

Moist
 Bilgi Kuramc lar
(Yeni  Moistler)

Shen Tao
Han Fei Tsou Yen

Çinde birlik, lk
mparator (221)

Li Chi derlendi (?)
De imler

Kitab na Ekler
sm  eklendi (?)

Tao Te Ching 'in
Derleyicileri

Klasik Kitaplar n
yak  (213)

Han Hanedanl
(206-M.S.220)

200
lk Çin tarihçisi Szuma

Chien, Shih Chi isimli
eserini yazd  (145-86)

Tung Chung-Shu
(179?-104)

mparator Wu Ti
(140-87)

Konfüçyusculuk
genel olarak kabul

edilen bir ö reti
haline geldi. (136)

Huai-nan Wang
(ö. 122)

100 mparatorluk Katalo u
Derlendi

M.S.
Liu Hsin (ö. 23)
Pan Ku (32-92)

100 Wang Ch'ung
(y.ö.97)
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2. ESK  Ç N FELSEFES NDE OKULLAR
‘Yüz Felsefe Okulu Dönemi’ olarak adland lan dönem içerisinde ad ndan

da anla laca  üzere pek çok okul yer alm r. Felsefi okullar n ilk s fland rmas

Ssu-ma T’an ve o lu Ssu-ma Ch’ien taraf ndan Shih chi ya da Tarihsel Kay tlar

olarak adland lan, Çin Tarihi’nde kar za ç kar. Eserin son bölümünde 6 okul

ay rt edilmi tir. Yap lm  olan bu s flama eski Çin’deki felsefi okullar n genel

olarak kabul gören en önemli s flamas r.

pk  felsefe ve filozof terimlerinde oldu u gibi Çinlilerin Felsefe

Okullar ndan söz ederken buradaki okul teriminin de Bat lar n anlad  biçimde bir

‘okul’ kavram  olmad  belirtmemiz gerekir. Dumitriu, ad  geçen eserinde, Bat

dillerinde ‘okul’ olarak tercüme edilmi  olan chia (jia) teriminin daha geni  bir

anlama sahip oldu unu ve bütün chia’lar n birle ti i ortak, temel dü üncenin

bilgeli e ula mak oldu unu belirtmi tir. 33

2.1. Tao-Te Chia / Tao-Te Okulu
Han mparatorlu u Katalo u’nda ilk s rada yer alan bu okulun dü ünce

yap  yans tan, Geleneksel Taoculuk olarak adland lan Tao Te Ö retisi’nin

temel fikirleri Lao Tzu taraf ndan olu turulmu tur.34 Lao Tzu, kendisinden çok

önce, efsanevi Sar mparator (Huang Ti) (M.Ö. 2704-2595) döneminde o dönem

dü ünürleri taraf ndan dünyay , do an n do unu, do adaki de imleri aç klamak

amac yla ortaya koymu  olduklar Yin-Yang, Wu Wei, Te ve bütün bunlar n

kayna  olan Tao kavramlar n üzerinde durmu , onlar  yukar da ifade etti imiz

Tao Te Ö retisi alt nda birle tirmi tir. Lao Tzu, geçmi ten içerisinde bulundu u

döneme ta  bu kavramlarla besledi i ve evren, toplum düzeni, erdem üzerine

olan görü lerini içeren bu ö retisini Tao Te Ching olarak adland rd  81 ö retici

sözden olu an bir kitapta toplam r. Bu kitap Eski Çin Felsefe Tarihi’nde ilk felsefi

eser olarak kabul edilmi tir. Lao  Tzu taraf ndan olu turulmu  olan bu ö retiyi,

33 Bkz.: Dumitriu, a.g.e., s. 15.
34 Lao  Tzu  ve  Tao  Te  Okulu  ile  ilgili  daha  ayr nt  bilgi  için  bkz.:  Fung  Yu-Lan, A History of
Chinese Philosophy, s. 172-189; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, The Spirit of Chinese Philosophy, s.
59-80.
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Chuang Tzu, yukar da ayr nt  bir biçimde ele ald z ‘Yüz Felsefe Okulu

Dönemi’nde ö renmi , benimsemi  ve hayata geçirmi tir. Lao Tzu’nun Tao Te

Ching adl  eserini kendisine temel kaynak olarak alan Chuang Tzu, bu ö retiyi

sadece kendisi hayata geçirmekle kalmam  ve ayr ca ö retiyi biraz daha geli tirerek

herkes taraf ndan ö renilmesi için çal malar yapm r. Lao Tzu, ortaya koymu

oldu u ö retisini yaymak için çok istekli davranmam r. K sacas  kendisi bizzat bir

okul kurmam r. Ele ald z kaynaklardan edindi imiz bu bilgiler do rultusunda,

Lao Tzu her ne kadar Tao Te Chia’ n takip etti i ö retiyi kurmu  olsa da, Tao Te

okulunun as l kurucusu olarak Lao Tzu’nun ö retisini benimseyip geli mesi ve

yay lmas  için gerekli çal malar  gerçekle tirmi  olan Chuang Tzu’nun

gösterilmesinin mümkün oldu unu söyleyebiliriz. Bu ö retinin ve okulun kurucular

olarak kabul etti imiz Lao Tzu ve Chuang Tzu hakk ndaki en do ru ve güvenilir

bilgilere Chuang Tzu’nun ö rencilerinin M.Ö. 3.yy.’da yazm  oldu u Felsefe

Tarihi ile M.Ö. 163-85 y llar  aras nda ya am  olan ünlü Çin tarihçisi Ssu-ma

Ch’ien’in Tarihsel Kay tlar adl  eserinde yer alan aç klamalar ndan edinmek

mümkün olmaktad r.35 Ssu-ma Ch’ien’in ad  geçen eserinde Lao Tzu u ekilde ele

al nm r:

“Lao Tse(Lao Tzu), Qu ülkesinde, Ku beldesinin Li bölgesinin Qu Ren köyünde do du.
Soyad  Li, çocukluk ad  Er (Kulak), yeti kinlik ad  Bo Yang (soylu k), ölümünden sonra
ald  ad Dan’d r (uzun kulak). Chou krall n ar ivcisi olmu tur.

Kong Zi eski gelenekleri ö renmek için Chou krall na, Lao Tzu’ya geldi. Lao Tzu
ona dedi ki: ‘Sizin sorduklar z ancak kemikleri bile çoktan çürümü  insanlar n sorunlar .
Onlardan bugüne kalan yaln zca sözcüklerdir. Arif ki i zaman  bilir, arabas  gelince biner,
gelmezse de ç  toplay p gider. Derler ki, tüccar n iyisi mal  öyle saklarm  ki, onu
gören yoksul san rm . Arif ve ERDEM’li ki i de odur ki, gören budala san r. yisi mi, Siz
vazgeçin u gururlu, h rsl , kibirli halinizden, b rak n u yak ks z çabalar , hiç yarar
olmaz bunlar n. Söyleyeceklerimin hepsi budur, Size bundan ba ka söylenecek sözüm yok!’

Kong Zi gitti. Ö rencilerine dedi ki: ‘Ku lar  bilirim, uçarlar. Bal klar  bilirim,
yüzerler. Hayvanlar  bilirim, ko arlar. Ko an  tuza n a  yakalar. Yüzeni oltan n i nesi tutar.
Uçana avc n oku eri ir. Ama ya ejderhalar? Ya onlar nas l yükselir rüzgar n bulutlar n
üstünde de gö e ula rlar, bunu bilemem. Lao Tse’yi gördüm bu gün. Dü ündüm: Acaba o da
ejderha gibi mi?

Lao Tse, Yol ve Erdem’i izlerdi. Gözlerden rak kal r, isimsizli i ye lerdi. Chou
krall n hizmetinde uzun y llar çal p, devletin nas l da p gitti ini gördükten sonra

35  Konu ile ilgili kaynaklar için bkz.: Dumitriu, a.g.e.,  s.  17;  ayr ca  bkz.:  Fung  Yu-Lan, A Short
History of Chinese Philosophy,  s.  93; ayr ca bkz.: H. J.  Störig, lkça  Felsefesi. Hint Çin Yunan,
Çev. Ömer Cemal Güngören, stanbul, Yol Yay nlar , 1994, s. 140-151; ayr ca bkz.: Lao Tzu, a.g.e.,
s. 18-19; ayr ca bkz.: J. C. Cooper, Erdemin I  (Taoculuk), çev. smet Zeki Eyüpo lu, stanbul,
Say Yay nlar , 1994, s. 17-37; ayr ca bkz.: Hughes, a.g.e., s. 212-215.
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ülkeyi terk edip gitti. S rda Guan Ling’yin Xi (‘s r komutan  Xi’) kesti yolunu.
‘Gidiyorsunuz öyle mi Usta? Lütfen bir iyilik edin de dü üncelerinizi yaz n bize.’Bunun
üzerine Lao Tse Be  bin dü ün-simgelik bir kitap yazd , iki bölüm halinde YOL ve
ERDEM’i anlatt . Sonra gitti uzaklara; nerede tamamlad  ya am , bilmiyor kimse.”36

Eski Çin tarihindeki ilk felsefi eser olarak kabul edilen ve yukar da da ifade

edildi i üzere Lao Tzu’nun evren, toplum düzeni ve erdem üzerine olan görü leriyle

olu turdu u ö retisini içeren Tao Te Ching adl  bu eser, eski ça lardan beri pek çok

kez ele al nm r. Ancak yine de eser hakk nda yeterince ayr nt  bilgiye sahip

olunamam r. Hatta kitab n kim taraf ndan ve ne zaman yaz ld  üzerinde bile

çe itli tart malar yap lm , farkl  görü ler bildirilmi tir. Örne in, geleneksel

Taoculuk, Tao Te Ching adl  bu eserin Konfüçyus’un da içersinde yer ald  dönem

olan M.Ö. 6. yy.’da Lao Tzu taraf ndan yaz ld  ve bu kitab n onun evren, erdem

ve toplumsal düzen üzerinde görü lerini içerdi ini belirtmi tir. Bunun yan  s ra ise

Fung Yu-Lan, kitab n bu dönemler içerisinde yaz lm  olmas n mümkün

olmad , eserin ancak M.Ö. 3.yy.’da Hui Shih ve Kung-sun Lung’tan sonra

yaz lm  ya da derlenmi  olabilece ini ileri sürmü tür. Çünkü eser, özellikle ‘ads z

olan/adland lamayan olan’ üzerine tart malar içermektedir.37

öyle ki, birazdan daha ayr nt  bir biçimde ele alaca z üzere eser,

Tao’nun “adland lamaz”  ile ba lat lm r.38 Fung Yu-Lan ad  geçen eserinde

Tao’yu u ekilde ele alm r:

“Tao adland lamayan oldu u için onu kelimelerle anlatmam z imkâns zd r. Ancak bir
ekilde ondan bahsetmek istendi inde ona Tao denilmi tir. Tao, ad olmayan bir add r.

Adland lamayanlardan söz edilebilmesi için ki ilerin önce ‘adlar’ n kendilerinin varl
fark nda olmalar  gerekir. Adlar üzerine dü ünmek demek dü ünmek üzerine dü ünmek
demektir.”39

Fung Yu-Lan n belirtmi  oldu u ve bizim de daha sonra Adlar Okulu

(Ming Chia) adl  bölümde ele  alaca z  üzere  -adlar  okulu  mensuplar  olan- Hui

Shih ve Kung-sun Lung ‘adlar’ üzerinde özellikle durmu lard r. Adlar üzerine

yapt klar  çal malar sonucunda ‘ ekiller ve özelliklerin ötesinde yatan’  ke fetmi  ve

36 Lao Tzu, a.g.e., s. 143-144.
37 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 93-94.
38 Bkz.: Lao Tzu, a.g.e., s. 16-21.
39 Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 94-95.
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adland lamayanlar n ‘ ekiller ve özelliklerin ötesinde yatan’ olduklar  ifade

etmi tirler. Fung Yu-Lan, burada belirtildi i üzere, adland lamayan Tao’nun

ekiller ve özelliklerin ötesinde yatan bir kavram oldu unu söylemi tir. Yukar da

belirtti imiz nedenlerden dolay  da eserin Adlar Okulu mensuplar n

çal malar ndan sonra yaz lm  ya da derlenmi  olabilece ini ileri sürmü tür.40

Biz çal mam n bu k sm nda Han mparatorlu u Katalo u’nda ilk s rada

yer alan Tao Te Chia’y  ele al rken, kendimizi Geleneksel Taoculu un ön gördü ü

biçimde yönlendirmeyi uygun gördük. Buna göre tekrar belirtecek olursak, Tao Te

Ching adl  bu eser Konfüçyus’un da içersinde yer ald  dönem olan M.Ö. 6. yy.’da

Lao Tzu taraf ndan yaz lm r. Kendisi bu eserinde evren, toplum düzeni ve erdem

üzerine olan fikirlerine yer vermi tir. Lao Tzu’nun, 81 ö retici sözden olu tu unu

belirtti imiz Tao Te Ching adl  bu eser as l olarak iki ana ba k alt nda

fland lm r. Eserin en ba ndan 37. ö retici söze kadar olan k m Tao Ching

adl  bölümü; 38. ö retici sözden sonras  ise Te Ching adl  bölümü olu turmu tur.

Ching sözcü ünü, Türkçe’de kitap ile kar layabiliriz.41 Daha geni

anlam yla ilmi çal malar n not al nd  yer demektir. Buradaki tan mdan kolayca

anla laca  üzere ile 37 ö retici sözden olu an k m, Tao ile ilgili temel fikirlere

yer verilmi  olan kitab ; 38. ö retici sözden 81. ö retici söze kadar olan k m ise Te

ile ilgili temel fikirlere yer verilmi  olan kitab  meydana getirmektedir.

Lao Tzu’nun ö retisinde en önemli ve belirleyici olan kavram Tao

kavram r. Ve bu kavramla birlikte, Lao Tzu’nun eserinde de ele al nd ekliyle,

retideki ikinci derecede önemli olan kavram da Te kavram r. Biz bu ö retiyi

aç klarken, çal mam  daha anla labilir k lmak amac yla ilk olarak Te kavram

ele almay  ve daha sonra ‘Tao’ kavram  aç klamay  uygun gördük.

Te, erdem, ya am, can demektir. Te, Tao’dan kaynaklanan enerji’dir. Her

canl da, her varl kta yani Tao Te Ching’de de ifade edildi i gibi ‘bin bir türde’ var

olan Te, onlar n do a ile uyumundan ortaya ç kan ya am gücüdür. Ancak, Lao

Tzu’da erdem, ileride daha ayr nt  olarak ifade edilece i üzere, Konfüçyus’taki

anlam ndan farkl  olup, ahlakl  insan olmak demek de ildir. Lao Tzu için, erdem

40 Bkz. Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 94-95
41 Bkz. Mathews, Chinese-English Dictionary, Revised American edition with revised English index,
13. printing, 1975, s.156/1123; ayr ca bkz. Lao Tzu, a.g.e., s.14



23

olarak ifade edebilece imiz bir eyin Te’si, o eyin do al olarak oldu u eydir. Var

olu , yani bütün var olanlar, hatta Varl k’ n kendisi dahi Tao’dan kaynaklan r. Ancak

bir eyin ‘ne ise o olmas ’ Te arac yla olur.42

Fung Yu-Lan’ n, A Short History of Chinese Philosophy adl  eserinde de

belirtti i gibi; Lao Tzu, Tao Te Ching adl  eserinde, her eyin Tao arac yla var

olmas ndan ve Te arac yla da oldu u ey olmas ndan hareket ederek Tao’nun ve

Te’nin var olanlar için öneminin ortaya koymu tur. Lao Tzu’nun deyi iyle, “Her ey

Tao’ya sayg  duyar ve Te’ye de er verir.”43

Bir enerji oldu unu belirtti imiz Te, insan davran lar na Wu Wei yani

edimsizlik eklinde yans r. Wu sözcü ü, var olman n ya da sahip olman n tersi

anlamlar na gelen yok sözcü ü ile ifade edilir. Wei ise , eylem, etki demektir.

Dolay yla Wu Wei ifadesi Bat  dillerine çevrilirken eylemsizlik ya da bu dünyadan

elini ete ini çekmek olarak alg lan r. Oysa Wu Wei ifadesi edimsizlik etmek daha

aç k  bir  ifade  ile ya am n/do an n ak na ayk  davran larda bulunmamak

anlam na gelmektedir. Edimsiz bir ki i bu dünyadan elini ete ini çekmez, tersine

ya am n tam ortas nda yer al r. Kendisini bu ya am n ak na b rak r.44

“…Gerçekten de kutlu ki i
Edimsizlikte kal r
Sözsüz ö retiye uyar
Bin bir tür önüne ç kar
Hor görmez
Yarat r benim demez
Yapt na bel ba lamaz
Yarar verir orada kalmaz
Ve orada kalmay nca
Yüz çevirmezler ondan”45

Fung Yu-Lan ad  geçen eserinde edimsizlik’e göre ki inin eylemlerini

gerekli olan ve do al olan ile s rlamas  gerekti ini belirtmi tir. Burada gerekli

42Bkz.: Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 170-187; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A
Short History of Chinese Philosophy, s. 100-101; ayr ca bkz.: Lao Tzu, a.g.e., s. 14-15, 20-21;
ayr ca bkz.: Störig, a.g.e., s. 143.
43 Lao Tzu’dan aktaran: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 100.; ayr ca kr .:
Lao Tzu, a.g.e., s.62
44 Bkz.: Lao Tzu, a.g.e., s. 20-24; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese
Philosophy, s. 100-101.
45 Lao Tzu, a.g.e., s. 27.
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olan ile ifade edilmek istenen, bir amac n elde edilmesi ya da eylemlerin sonucunda

ba ar ya ula lmas  için gerekli olan ve hiçbir zaman a ya kaç lmadan

gerçekle tirilen eylemden söz edilmektedir. Do al olan ile ifade edilmek istenen ise

ki inin eylemlerini gerçekle tirirken fazladan hiçbir çaba sarf etmeden Te’sini takip

etmesi ifade edilmek istenmi tir. 46

Lao Tzu, Tao Te Ching adl  eserinde, eylemlerini gerekli olan ve do al

olan ile s rlayacak olan edimsiz ki inin kendisine, merhameti, sadeli i ve tevazuyu

lavuz olarak alaca  belirtmi tir. 47 Lao Tzu’nun hazineler olarak adland rd  bu

kavramlar, ki inin kimli ini biçimlendiren ve ki inin Tao’yu izleyebilmesi için sahip

olmas  gereken kavramlar olarak Taocu ö retide oldukça önemli bir yere sahip

olmu lard r.

Daha aç k bir ekilde ifade edecek olursak, Taocu ö retiye göre bir kimse

eylemlerini gerçekle tirirken kendisine Tao’yu örnek almal r, Tao’nun kendisini

takip etmelidir. Ancak bir kimsenin Tao’yu takip edebilmesi için, yukar da daha aç k

bir ekilde ifade etti imiz üzere, basit bir ya am tarz  benimseme, do a ile

bütünle ip onunla uyum içerisinde olma, bencil olmama gibi bir tak m belli ko ullar

yerine getirmesi gerekir. Bu ko ullar  sa layabilecek bir ki i ise kendi kimli inde

merhameti, sadeli i ve tevazuyu bar nd ran bir kimsedir.

Buraya kadar Te ile ilgili yapt z aç klamalardan hareketle u sorunu

ortaya koyabiliriz; T pk  di er bütün var olanlar gibi, var olu unu Tao’ya borçlu olan

Te, var olanlar n do a ile uyumlar ndan ortaya ç kan ya am gücü yani enerjidir. Te

bir eyi o ey yapan eydir. Di er bir ifade ile var olan eyin ‘özü/tözü’dür. ‘Te’nin

insan davran lar na yans mas Wu Wei eklindedir. Wu Wei, edimsizlik demektir.

Edimsiz olmak ise do a kanunlar na ayk  davran larda bulunmamak

demektir. Yani kendisine edimsizli i ilke edinmi  olan bir kimse do an n ak na

uygun davran larda bulunur. Edimsiz ki i, eylemlerini gerekli olan ve do al olan

ile s rland r. Gerekli olan ile anlatmak istenilen ki inin a a kaçmadan

eylemlerini gerçekle tirecek olmas r. Do al olan ile anlat lmak istenen ise ki inin

fazladan hiçbir çaba sarf etmeden kendi do al Te’sini takip edecek olu udur. Lao

Tzu’ya göre, ki inin sadece zaruri ihtiyaçlar  do rultusunda bir tak m eylemleri

46 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 101.
47 Bkz.: Lao Tzu, a.g.e., s. 77
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gerçekle tirmesi ve bu eylemleri gerçekle tirirken sadece kendi özünü takip etmesi

ya da ondan ilham almas ; ba ka bir ifade ile basit bir ya am sürüp, do a ile

bütünle ip, bencilli e kar  durmas ; ki inin, kendisine merhameti, sadeli i, tevazuyu

ilke edinerek bir ya am sürmesi demektir. te ancak bu hazineye sahip olan bir

kimse edimsiz ki i olarak adland labilir. Ve ancak edimsiz bir kimse Tao’yu takip

edip ona uygun bir ya am sürebilir.

Buraya kadar olan k mda, Tao Te ö retisinin temel ta  olan Tao

kavram n daha kolay ve aç k bir ekilde anla lmas  sa layabilmek amac yla

retide ilk olarak Te kavram  ele ald k. Çünkü Te kavram Tao’dan sonra ikinci

derecede öneme sahiptir. Daha sonra hem Te’nin kendisini, hem de Tao Te

retisini besleyen di er kavramlara de indik. imdi ise ö retinin as l dayana

olan, Tao Te Ching’in ilk k sm nda belirtilmi , ki ilerin ideal bir ya am sürebilmek

için takip etmeyi istedikleri Tao kavram  ele alaca z.

Tao kavram  klasik Çince’de oldu u gibi günümüz Çincesinde de iki anlama

gelmektedir. Bu anlamlardan ilki yol, yöntem’dir. Kavram n di er anlam  ise söz,

anlam’d r. Tao, anlamsal içeri i çok geni  olan bir kavramd r. Ba ka dillerde ifade

edilmesinde kar la lan zorluklar nedeniyle Tao, tamamen çevrilemeyen bir kavram

olarak kalm r.48 Nitekim Lao Tzu, Tao  Te  Ching adl  eserinde öyle demi tir:

“Ne sözcükle ne de susmakla anlat labilir; ne konu makla ne de susmakla

kavranabilir onun akl n gücünü a an varl .”49

Tao sözcü ü çevirilerde genellikle yukar da belirtti imiz ilk anlam yla, yani

Yol sözcü üyle kar lanmaya çal lm r. Cooper, ad  geçen eserinde Yol

sözcü ünün burada Tao için iki köklü belirtimi gösterdi ini ifade etmi tir. Bu

belirtimlerden bir tanesi akl n k lavuzlu u anlam nda kullan lan ba , di eri ise a ama

ama, ad m ad m ilerleme anlam nda kullan lan ayaklard r. Cooper bu  her  iki

belirtim aras nda bir ba lant  oldu unu belirtmi tir. Cooper Yol’un içerdi i, ba  ile

ayaklar aras ndaki bu ba lant , do ru, ölçülü davranan, do a yasalar yla uyum

içerisinde bulunan, bunlar  kendi varl nda, eylemlerinde uygulayan tüm (bütün)

insan  göstermesi eklinde kurmu tur. 50

48 Bkz.: Lao Tzu, a.g.e., s. 20-21; ayr ca bkz.: Cooper, a.g.e., s. 17-18.
49 Cooper, a.g.e., s. 17-18.
50 Bkz.: A.e., s. 18-19.
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Yukar da da ifade edildi i üzere, Tao kavram  pek çok yabanc  dilde oldu u

gibi Türkçe’de de Yol sözcü ü ile kar lanm r. Yol sözcü ü ba  ve ayaklar olmak

üzere iki belirtim içermektedir. Bu belirtimler göz önünde tutuldu unda Tao

kavram n neden Yol sözcü ü ile kar land  kavramak mümkündür. Burada ba ,

kendisine akl  k lavuz olarak alan kimseye i aret eder, ayaklar ise ad m ad m

ilerlemek ile ilgilidir. Geleneksel Taoculu a göre bir kimsenin ideal bir ya am

sürebilmesi ancak Tao’nun takip edilmesi ile mümkündür. Tao’nun takip edilmesi,

ki inin do all na dönmesi, orijinal Te’sini takip etmesi ile yani do a yasalar yla

uyum içerisinde olarak, do aya ayk  davran larda bulunmayarak yani edimsizlik

ile mümkündür. Dolay  ile edimsiz ki i, akl n k lavuzlu unda, eylemlerini gerekli

olan ve do al olan ile s rland rarak, daha aç k bir ifade ile kendisine merhameti,

sadeli i ve tevazuyu ilke edinerek gerçekle tiren, kendisinin do a ile uyumundan

kaynaklanan ya am gücünü, Te’sini, çaba sarf etmeksizin fark nda olup onu takip

eden ki idir. Ki i bu ekilde arzulad  ideal bir ya ama, ba ar ya do ru ad m ad m

ilerleyecektir.

Aç klamam n ba nda da belirtti imiz gibi, Taocu ö retiye göre ideal bir

ya am n elde edilmesi için ki inin Tao’yu izlemesi, kendisine Tao’yu örnek almas

gerekmektedir. Bunun içinde ki inin öncelikli olarak yapaca ey, do all na geri

dönmektir. Do all na dönen ki i, akl n k lavuzlu unda kendilerine merhameti,

sadeli i, tevazuyu ilke edinerek eylemlerini sadece gerekli olan ve do al olan ile

rland rarak gerçekle tiren, do aya ayk  davran larda bulunmayan, do a

yasalar yla uyum içerisinde olan edimsiz ki idir. Edimsiz ki inin ba ar  elde etmek

için akl n k lavuzlu unda ad m ad m takip ettikleri bu yol, Tao’nun kendisidir.

Ancak do all na dönen ki i bu Yol’u yani Tao’yu izleyebilir.

Yukar da Lao Tzu’nun Tao ile ilgili olarak yapm  oldu u aç klamaya

bakt zda, onun için Tao, ne s rl  bir yol ne de belirlenmi  bir yöntemdir. Lao

Tzu,  bunun  tam  tersine Tao’nun, akl n gücünü a an a n bir ilk neden, varl n

temel kayna  yans tan ‘birlik’, zamandan ba ms z, yaz lamayan di er bir ifade ile

resmedilemeyen, evrenin bütün varl  kapsayan bir olu  ilkesi oldu unu

dü ünmü tür. Lao Tzu bu olu  ilkesinin, evreni olu turan, gökle yerin yarad ndan

önce tüm varl a egemen olan, her eyi içine alan, küçültülemeyen bir ilke oldu una

inanm r. Tao’nun herhangi belirli nitelikleri olmad  gibi belirtimleri de
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olmad ndan, ona ad verilemeyen, bütün gerçeklere ula ran evrensel yasa, en

yüce gerçeklik demi tir. Bu nedenle, Lao Tzu’ya göre Tao üzerine yap lan her türlü

tan mlama ve aç klama yan lt r. Bu nedenle Lao Tzu, Tao Te Ching adl  eserini

“Gösterebildi in Tao, as l/gerçek Tao de il; Ad verebildi in ad, as l/gerçek ad

de il”51 ifadesi ile ba latm r.

“Tao, tan mlamalardan, s rland rmalardan, sonlu dü ünceyi a an sözcüklerden uzak kalan
çok derin bir gizemdir. Tao sözcüklerle anlat lam yorsa bu susman n ona uygun geli inden
dolay r.”52

Her türden eyin bir ad  vard r. Oysa yukar da da özellikle belirtildi i gibi,

Tao’nun kendisi her hangi s radan bir ey olmad ndan dolay ads z r. Sözcüklerle

ifade edilemeyen yani adland lamayan Tao, var olmayand r. Fung Yu Lan n söz

konusu eserinde de belirtti i üzere, gerçeklikte-zamanda- pek çok var olan vard r.

Bütün bu var olanlar n varl Varl k’ n varl  gerekli k lar. Var olan her ey tek

bir varl a kar k gelir. Di er bir ifade ile bütün var olanlar n kendisinden

kaynakland  sadece tek bir Varl k (do a) vard r. Bütün var olanlar Varl k’tan var

olduklar na göre Varl k’ n da kendisinden var oldu u bir ey olmas  gerekir. Varl k,

Var olmayan’dan yani Hiçlik’ten var olur.53

Lao Tzu’nun Tao Te Ching’inde ifade etmi  oldu u, her eyin kayna  olan

Tao yukar da ifade etti imiz Hiçlik’in kendisidir. Hiçlik Çin Felsefesi’nde

belirleyici olan kar t unsurlar n kayna r. Bu kar t unsurlar, daha önce ayr nt

bir ekilde ele ald z üzere, Yin ve Yang biçiminde ortaya ç karlar. Yin do adaki

di il unsurdur. Ve Yang ise yine do adaki eril unsurdur. Bir madalyonun iki yüzü

gibi olan bu unsurlar hiçbir zaman tek ba lar na de ildirler. Birinin içerisinde di eri

her zaman, mutlaka yer al r.54

Varl k’tan kaynaklanan, gerçeklikte yer alan var olanlar sürekli bir de im

içerisindedirler. Ancak var olanlar n bu de imlerini yöneten kanunlar de mezler.

Lao Tzu’ya göre var olanlar n de imlerini yöneten bu kanunlar Do a

51 Lao Tzu, a.g.e., s. 26.
52 Cooper, a.g.e., s. 17-18.
53 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 95-96
54 Bkz.: A.e., s. 96-97
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Kanunlar ’d r. Lao Tzu bu Do a Kanunlar ’ndan De mezler (Ch’ang) olarak söz

eder. Var olanlar n de imlerini yöneten kanunlar aras nda en temel olan, bir eyin

en  uç  noktas na  ula ktan  sonra  geri  dönecek  olu udur.  Bir  ey,  özelliklerini

geli tirip en uç noktas na geldi inde, o ey kaç lmaz olarak tam tersine yani ilk

haline dönecektir.  Di er bir ifadeyle, kendini tamamlayan bir unsur yava  yava

kar t özelliklere sahip unsurla yer de tirecektir. Tao Te Ching’in 40. Bölümünde

yer alan, ‘Tersine çevirmek Tao’nun hareketidir’ ya da 25. Bölüm’ünde yer alan

‘Daha ileri ve daha ileri gitmek tekrar geri dönmektir’, eklindeki ifadeler i te

yukar da sözünü etmi  oldu umuz bu Do a Kanunlar  ile ilgilidir.55

Yukar da her eyin belirli uç özellikler gösterdikten sonra tam tersi olacak

ekilde tersine döndü ünü ve bunu yönetenin do a kanunlar  oldu unu belirttik. E er

kar t unsurlardan birisi olan Yin, en uç noktas na geldi inde yerini yava  yava

tersine i leyen bir süreçle Yang’a b rak yorsa ve tersine çevirme Tao’nun hareketi

ise o halde aç k bir ekilde görülmektedir ki, bu do a kanunlar na yani de mezlere

egemen olan Tao’nun kendisidir.

Lao Tzu’ya göre ki inin ayd nlanmas  ancak bu Do a Kanunlar ’n n yani

onun ifadesiyle De mezler’in bilinmesiyle mümkündür. Lao Tzu bu konuya

ili kin görü lerini a daki ifadeleriyle ortaya koymu tur:

“De mezleri bilen aç k fikirlidir. Aç k fikirli, önyarg dan uzakt r. Önyarg dan uzak olarak
kapsaml r. Kapsaml  olarak, geni tir. Geni  olarak gerçek ile birliktedir. Gerçek ile birlikte
olarak, sonsuza dek sürer. Ve ya am  boyunca ba ar zl a u ramaz.”56

Buraya kadarki aç klamalar zda aç kça görüldü ü üzere, Lao Tzu,

retisinde insanlara ideal bir ya am sürebilmeleri için, do all klar na dönmelerini,

do a ile bütünle ip onunla uyum içerisinde olmalar , sade bir ya am

benimsemelerini, bencil olmamalar  ö ütlemi tir. Bununla birlikte ülkeyi

yönetecek olan ki inin de kendisine Tao’yu örnek almas  gerekti i belirtmi tir. Ona

göre bunu yapabilecek olan ki i ise bilge ki idir. çerisinde ya an lan toplumda

ahlak, sosyal ve politik düzen bozulmu tur. Çünkü insanlar orijinal Te’lerini

55 Bkz.: Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 183-189; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A
Short History of Chinese Philosophy, s. 95-98; ayr ca bkz.: Lao Tzu, a.g.e., s. 18-19.
56 Lao Tzu’dan aktaran: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 98.
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kaybetmi lerdir. Te’lerini kaybetmi  olan insanlar eylemlerini gerçekle tirirken do a

ile uyum içerisinde hareket edemezler. Bu ki iler kendilerine merhameti, sadeli i ve

tevazuyu k lavuz olarak almad klar ndan eylemlerini gerekli olan ve do al olan ile

rland ramazlar. Dolay yla orijinal Te’lerini kaybetmi  ki ilerin çok fazla

bilgileri ve istekleri olur. Bilginin kendisi bir istek nedenidir. nsanlar durmadan her

eyi bilmek isterler. Bilgileri artt kça, sadelikten uzak bir ekilde, istekleri ve

tutkular  artar. O zaman, bütün istek ve tutkular  tatmin edip mutlu olamak isterler.

Ancak çok fazla istek ve tutku tatmin edilemeyince beklediklerinin tersi bir sonuçla

kar  kar ya kal rlar. Tatminsizlik ve a  istek her türlü felaketin sebebidir:

“Ki inin elindeki ile tatmin olmas  bilmemesinden daha büyük felaketler yoktur;

elde etmek için istekli olmaktan daha büyük günah yoktur.”57

Lao Tzu’ya göre bilge yönetici do a yasalar na uyum sa layarak yani

do aya ayk  davran larda bulunmayarak yönetimini gerçekle tirecek, toplum

içerisindeki bütün bu sorunlar n sebeblerini geri alacakt r. Bilge yönetici insanlar n

do all klar na dönmelerine yard mc  olacakt r. Bunun için ilk olarak bütün

yap lanlar  ve bütün bilgileri geri alacakt r. Çünkü daha öncede belirtti imiz üzere

insanlar bilgileri artt kça nerede tatmin olup nerede durmalar  gerekti ini bilemezler.

Bu nedenle Lao Tzu eserinin 18. Bölümünde bilgi ve zekân n ortaya ç kmas yla

büyük oyunun ba lad  belirtmi tir.58 Lao Tzu’nun ad  geçen eserinde bilge

yöneticinin neler yapmas  gerekti ine u ifadeler ile aç klanm r:

“Bilgeli i yasaklay n, bilgiyi yok say n ve insanlar yüz kat daha fazla faydalan rlar. Yumu ak
kalplili i yasaklay n, adaleti yok say n ve insanlar daha sayg  ve mü fik olacakt rlar.
Yetene i yasaklay n, kazanc  yok say n h rs zlar ve e kiyalar yok olacakt rlar.
…
De erli olan  övmeyin, insanlar art k kavgac  olmayacakt rlar. Elde etmesi zor olan
hazinelere de er vermeyin, art k h rs zlar olmayacakt rlar. E er insanlar arzular  karakete
geçiren eyleri görmezlerse ak llar  konu maz. Bu nedenle bilge yönetici insanlar n ak llar
bo altarak, kar nlar  doldurarak, isteklerini zay flatarak, fiziksel güçlerini artt rarak,
insanlar  bilgisiz ve isteksiz yaparak yönetirler.”59

Lao Tzu’nun, yukar da da belirtildi i üzere, kendisine Tao’yu örnek al p,

orijinal Te’sine sahip ç kan ve yönetimini edimsizlikle gerçekle tiren bilge

57 Lao Tzu’dan aktaran: A.e., s. 102.
58 Bkz.: A.e., s.102-103.
59 Lao Tzu’dan aktaran: A.e., s.103.; ayr ca kr .: Lao Tzu, a.g.e., s. 39,  s. 28-29.
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yöneticisi, bu ekilde davranarak hiçbir ey yapm yormu  gibi gözükse de asl nda

yap lmas  gereken her eyi yap yor olacak böylece toplumda düzeni ve huzuru

sa lam  olacakt r.

“Tao de mez olarak hiç bir ey yapmaz ve yinede yap lamayan hiç bir ey yoktur.
…
Ben bir ey yapmam, insanlar n kendileri de ir. Haraketsizli i severim ve insanlar n
kendileri düzelir. Kendim hiç bir ey yapmama ile ilgilenirim ve insanlar n kendileri refaha
eri ir. Ben isteksizimdir ve insanlar n kendileri basittir.”
…
Dünyada s rlamalar ve yasaklar artt kça insanlar fakirle ir. nsanlar n sahip oldu u silahlar
sivrildikçe ülke o kadar sorunlu olur. Esnaf ne kadar hilekâr olursa o kadar çok h rs z ve

ya olacakt r.”60

Yukar da da aç kça görüldü ü üzere, Lao Tzu’ya göre Tao, en ba ndan

itibaren kurallar  Do a’n n içersine yerle tirmi tir. Do a belli bir düzen içersinde

varl  sürdürür. O halde Bilge Yönetici, yönetimini Do a Kanunlar  çerçevesinde,

fazladan hiçbir müdahale göstermeden gerçekle tirmelidir. Bilge yöneticinin as l

amac , insanlar  do al hallerine döndürmek olmal r. Tao’yu örnek al p, orijinal

Te’sine sahip ç kan ve yönetimini edimsizlik ile gerçekle tiren Bilge Yönetici, böyle

davranarak hiçbir ey yapm yormu  gibi gözükse de asl nda yap lmas  gereken her

eyi yap yor olacakt r. Toplum içerisinde huzur ve düzen ancak bu ekilde

sa lanabilecektir. çerisinde ya an lan toplumdaki ahlak n, sosyal ve politik düzenin

bozulmas n sebepleri bugüne kadar konulmam  ve uyulmam  kurallardan de il

tersine, çok fazla ey yap lmaya çal lm  olmas ndan kaynaklanm r.

2.2. Ju Chia / Konfüçyus Okulu
Konfüçyus Okulu, Han mparatorlu u Katalo u’nda yer alan felsefi

okullardan ikincisidir. Okulun orijinal ad ju chia’d r. Birazdan daha ayr nt  bir

biçimde ele alaca z üzere geleneksel bir felsefe anlay na sahip olan bu okul

ad , okul mensuplar n içerisinde yer ald ju s ndan alm r. Bat  taraf ndan

60 Lao Tzu’dan aktaran: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 102-103.
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Konfüçyus Okulu olarak bilinen bu okulun kurucusu Konfüçyus (M.Ö. 551-

479)’tur.61

Bat ’da Latincele tirilmi  haliyle Konfüçyus olarak telaffuz edilen bu

retmenin as l ad Ch’iu ve soyad K’ung (Kong)’dur. Çin’de kendisinden

bahsedilirken K’ung Tzu (Kong Zi) ifadesi kullan lm r. Tzu (Zi) terimi ‘Üstad’

anlam na gelmektedir. Chou Hanedanl  döneminde pek çok filozofun ismi sayg

göstermek amac yla bu son ekle birlikte an lm r.62

Bu güne kadar Konfüçyus’un hayat na ili kin en kapsaml  bilgileri, eski

Çin’in ilk tarih kitab  olarak kabul edilen, Ssu-ma Ch’ien taraf ndan yaz lm  olan

Shih Chi (tarihsel Kay tlar)’daki 47. Bölümde yer alan biyografisinden edinmek

mümkün olmu tur. Fung Yu-Lan’ n incelemi  oldu u bu eserden edindi imiz bilgiye

göre, M.Ö. 551 y nda imdiki Shantung Eyaleti’nin Lu Beyli i’nde do mu  olan

Konfüçyus, gençli inde oldukça yoksul bir ya am sürmü tür. Elli ya nda Lu

Hükümeti’nde görev ald ktan sonra yüksek bir dereceye yükselmi  ancak

dönemindeki bir tak m politik entrikalar sonucunda görevinden istifa etmeye

zorlanm  ve sürülmü tür. Bundan sonraki otuz y l boyunca ehir ehir gezerek

politik ve sosyal devrime yönelik ideallerini gerçekle tirebilmek için bir f rsat

aram r. Ne yaz k ki bu amac yla ilgili olarak hiçbir yerde ba ar  sa layamadan

ya  bir adam olarak Lu’ya geri dönmü tür. Döndükten 3 y l sonra, M.Ö. 479

nda, ölmü tür.63

Konfüçyus’un kendisi de ju s n bir mensubudur. Eberhard Çin Tarihi

adl  eserinde Çince olan ju teriminin Türkçe kar âlim olarak vermi tir. Burada

ju olarak belirtilmi  olan ki ilere bu ad, Chou Hanedanl  döneminin ba lar nda

verilmi tir. Chou Hanedanl ’n n erken dönemlerinde ortaya ç km  olan bu ju

n mensuplar  asl nda ‘as l Çin’ olarak belirtilen, Chou Hanedanl

kültüründen bir önceki kültür olarak kabul edilmi  olan Shang Hanedanl

döneminden gelen din adamlar rlar. Bu din adamlar  toplumda, dönemlerinin

yönetim i lerinden anlayan, okuma- yazma bilen, çe itli adetler ve kurban, cenaze,

61 Konfüçyüs ve Konfüçyüs Okulu ile ilgili daha ayr nt  bilgi için bkz.: Fung Yu-Lan, A History of
Chinese Philosophy, s. 22-73; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, The Spirit of Chinese Philosophy, s. 10-
28.
62 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 38
63 Bkz.: A.e.
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evlilik törenleri gibi geleneksel uygulamalara yönelik ritüeller konusunda donan ml

olan ayn  zamanda bu törenleri idare eden hünerli ve deneyimli ki iler olarak önemli

bir yer edinmi lerdir. Ne var ki Chou Hanedanl , Shang Hanedanl ’n  istila

etti inde, içerisinde güne  ve y ld z kültü bulunan, gökle yerin uyum içerisinde

oldu unu; yani, gökyüzünde olan her eyin yeryüzünü etkiledi i ve yeryüzünde olan

her eyin gökyüzünü etkiledi i inanc na dayanan kendi Gök dinlerini beraberinde

getirmi ti. Gök dininin gelmesi ile çok tanr  din inanc na sahip Shang Hanedanl

döneminden gelen din adamlar na gerek kalmam . Çünkü ailevi olan törenler aile

büyükleri taraf ndan yap yordu. Ve kurban törenlerine de Gö ün o lu olarak

Hükümdar karar veriyordu. Yine de her iki hanedanl k iç içe oldu undan Chou

Hanedanl ’n n büyükleri Shang Kültüründen gelen kibar adetlerden etkilenmi

ve bu din adamlar  adetler ve törenler konusunda hünerli, bilgili ve deneyimli

ki iler olarak yanlar nda istemi lerdi. Bu ki iler sadece bu alanlarda de il, daha önce

de ifade etti imiz gibi, okur-yazar olduklar ndan ve yönetim i lerinden

anlad klar ndan dolay  aristokrat ailelerin çocuklar na ders vermeleri amac yla

tutulmu lard . Feodalizmin çökü üyle birlikte Chou Hanedanl  döneminin

ba lar nda kendileri de üst tabakalardan gelmi  olan ju (bilgin) olarak adland lm

bu ki iler geçimlerini sa layabilmek amac yla bilgilerini para kar nda sadece üst

tabaka insanlar yla de il bütün halkla payla maya ba lad lar. Bu s  olu turan jular

sahip olduklar  bilgilerin hepsini Çin Tarihi’nde oldukça önemli bir yere sahip,

kendilerinden çok önceki zamanlarda yaz lm  oldu unu bildi imiz, Alt  Klasik

olarak tercüme edilmi  olan Liu Yi’den edinmi lerdi. Jular gelenekselle mi  bilgileri

içeren bu Klasikleri içselle tirmi  ki ilerdi.64 çerikleri adlar ndan da kolayl kla

anla labilen bu Alt  Klasik a daki gibidir:

“1.De imler Kitab  (yi xing / I Ching)
2. iir ya da Kaside Kitab
3.Tarih Kitab  (shu jing ya da shang shu)
4.Ritüeller ya da Törenler (Li ji)
5.Müzik (Shi Ching)

64 Bkz.: Eberhard, Çin Tarihi, s. 36-47; ayr ca bkz.: Konfüçyus, Seçmeler, çev. Mehmet Türde ,
stanbul, Sarmal, t.y., s. 8.; ayr ca bkz.:Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 39-

40; ayr ca bkz.: Dumitriu, a.g.e., s. 16; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in Classical
Times, s. 212
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6. lk Bahar ve Son Bahar Y ll klar  (Ch’un Ch’iu)”65

Geleneksel uygulamalara yönelik bilgilerin hepsine yukar da belirtti imiz bu

Alt  Klasik’in içerisinde yer verilmi tir. Konfüçyuscu ö retiye göre ki iler,

klasiklerin içselle tirilmesiyle, donat lm  insan kategorisinde yer alm  olurlar.

Donat lm  insan olmak insanlar n, Konfüçyusculuk için oldukça önemli bir kavram

olan üstün insan kategorisinde yer alabilmek bak ndan önemlidir. Konfüçyuscu

retinin esas , bütün insanlar n üstün insan mertebesinde yer almas r. Üstün

insan, ki inin olmas  gereken, ideal insan modelidir.   Klasiklerde belirtilmi  olan

gelenekler ve töreler ile ilgili olan bütün bilgiler, ileride daha ayr nt  olarak ifade

edece imiz gibi gö ün66 buyruklar  olarak kabul edilmi lerdir: “Üstad dedi ki:

‘Gö ün buyruklar  bilmeden büyük ve üstün insan olma olas  yoktur.”67

Baz  kaynaklarda Alt  Klasik’in Konfüçyus taraf ndan yaz ld klar

belirtilmi tir. Ancak bu klasiklerin Konfüçyus’un zaman ndan çok daha önce var

olduklar  hat rlanacak olursa, bu görü ün do ru olmas  mümkün de ildir.68 Nitekim

Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy adl  eserinde, Konfüçyus

ile Alt  Klasik aras nda bir ili ki kurmak isteniyorsa, Konfüçyus’un gelene i

destekleyen bir muhafazakâr oldu unu söylemenin yeterli olaca  belirtmi tir.

Fung Yu-Lan’a göre Konfüçyus, geleneklere s  s ya ba  olan bir kimsedir.

Yapt  gözlemler sonucunda içerisinde yer ald  toplumun geleneksel

65 Bkz.: Störig, a.g.e., s. 130-132.
66 “Shang Hanedanl  çok tanr  bir dine sahipti. Ve bu tanr lar n ço u bereket tanr lar yd . Hatta bu
nedenle Shang Hanedanl  döneminde çok fazla say da insan (Tibetli esirler) kurban edilmi tir. En
büyük tanr lar n ad an -di idi. Bu tanr  insan biçiminde tasavvur edilmekteydi. Devletin ba nda
ise en büyük tanr n ad nda geçen “di”  ile  ayn  olarak  bir  “ti (di)” bulunurdu. Shang Hanedanl
Devrinin ortalar nda Hanedanl  istila eden Chou Hanedanl  beraberinde saf bir gök dini olan ve en
önemlisi içerisinde güne  ve y ld z kültü bulunan dinlerini de beraberlerinde getirmi lerdi. Chou’lar n
eski Gök dinlerinde, gökle yerin birbirleriyle uyum içerisinde bir ili kisi oldu u, gökyüzünde
meydana gelen her eyin yeryüzünü etkiledi i ve yeryüzünde meydana gelen her eyin de gökyüzünü
etkileyece i inanc  vard . E er düzen isteniyorsa gö ün buyruklar na uymak gerekiyordu. Hükümdar
Gö ün o lu olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle e er kurban verilecekse hükümdar gö ün o lu olarak
kurban  kendi verebilirdi. Ziraatçi olan Chou’lar esirlerini daha iyi kullanmas  bildiklerinden insan
kurban etme adetlerini ortadan kald rm lard .” Bkz.: Eberhard, Çin Tarihi, s. 35-37.
67 Konfüçyus, xx, iv, s. 188; ayr ca kar .: Konfüçyus, Konu malar, çev. Muhaddere Nabi Özerdim,
stanbul, Cumhuriyet, 2000,s.111

68 Mesela bkz.: Störig, a.g.e., s. 130-132.
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uygulamalardan belli bir tak m sapmalar gösterdi ini tespit etmi , bunu engellemek

amac yla da Klasikleri tasnif etmi tir. 69

Fung Yu-Lan n yukar da Konfüçyus için ortaya koydu u bu dü üncesini

öyle aç klamak mümkündür. Geleneklere s  s ya ba  olan Konfüçyus,

kendisinden çok daha önce var olduklar  belirtti imiz bu klasiklerin içerdi i

bilgilerin sadece içinde bulundu u topluma de il, kendisinden sonraki toplumlara da

özlerine ba  kal narak iletilmeleri gerekti ini dü ünmü tür. Bu amaçla söz konusu

eserleri tekrar ele alarak, onlar  içeriklerinde hiç bir de iklik yapmadan yeniden

düzenlemi tir.

Konfüçyus’a göre Alt  Klasik yoluyla ifade edilmi  olunan gö ün

buyruklar na, yani klasiklerin de indi i geleneklere ve törelere ba  kal nmas ,

toplumun ahlak n bozulmamas  için çok önemlidir. Toplum ahlak n bozulmas

demek, toplumsal düzenin ve ayr ca yönetimin gücünün bozulmas  demektir.

Konfüçyus kendi döneminde ba lam  olan bu bozulma sürecini engellemek için

klasikler üzerinde çal malara ve e itimlere ba lam r. Konfüçyus için ahlak n

bozulmak üzere oldu unun dolay yla toplumun ve yönetimin etkinli inin de

bozulaca n en önemli göstergelerinden birisi zamanla ortaya ç kan, yan lt

dü ünürler olmu tur. 70 Kendilerinden yan lt  dü ünürler olarak söz edilmi  olan bu

ki iler kendi ç karlar  do rultusunda gelenekleri ve töreleri göz ard  edip, onlar n

onaylamad , yanl  olan eyleri bile kurnazca ak l oyunlar na ba vurarak do ru

olarak kabul ettirmeye çal lard r. 71 Bu dü ünürleri ileride Adlar Okulu ba

alt nda inceleyece iz.

Teng Hsi (Tzu) ad ndaki yan lt  bir dü ünürle ilgili olarak öyle bir hikâye

vard r:

“Bir rmak kabarm  ve zengin bir adam rmak sular na kap larak bo ulmu . Bir bal kç  bu
adam n cesedini bulmu . Zengin adam n ailesi cesedi bal kç dan para kar  almaya gelmi .
Ancak bal kç  çok para istemi . Sonunda zengin adam n ailesi ne yapmalar  gerekti ini
dan mak için Deng Shi’ya ba vurmu . Deng Shi onlara demi  ki: ‘Hiç tasalanmay n! Bir

69 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 39-41.
70 Bkz.: Störig, a.g.e., s. 136-139; ayr ca bkz.: Ayhan B çak, Tarih Dü üncesi I, Tarih Dü üncesinin
Olu umu, stanbul, Dergâh Yay nlar , 2004, s. 259-264.
71 Konfüçyus Adalet Bakan  oldu u bir dönemde bu yan lt  dü ünürlerden birisini toplumu
yan ltt , bu ekilde toplum ahlak na zarar verdi i ve düzenin bozdu u gerekçesiyle idam ettirmi tir.
Bkz.: Störig, a.g.e., s. 137.
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ba kas  ç p da bu cesedi ondan sat n almaz!’ Bal kç  da bir süre bekledikten sonra kimsenin
gelmedi ini görünce art k dayanamam  ve Deng Shi’ya ko mu . Deng Shi ona demi  ki:’Hiç
tasalanma! Onlar ba ka hiçbir yerden o cesedi sat n alamazlar.’ Deng Shi sonunda kellesini
sat rdan kurtaramam !”72

 Yukar daki belirtti imiz gibi Konfüçyus bu klasiklerin yazar  de ildir ancak

o, bilgileri do rultusunda, örne in Ritüeller ve Müzik’te oldu u gibi, geleneksel

uygulamalarda ya da standart uygulamalarda sapmalar olmaya ba lad  saptay p,

bu sapmalar  ortadan kald rmak amac yla giri imlerde bulunmu tur. E itimleri

arac yla bunlar n asl nda nas l anla lmalar  ve uygulanmalar  gerekti ini

etraf ndakilere ö retmeye çal r. Yine anla lmaz oldu u dü ünülen ya da yanl

yorumlanan De imler Kitab ’n  (Yi Ching), bütünüyle gelene e ba  kalarak

incelemi  ve toplumun gelece i için en do ru ve faydal  bir biçimde anlamaya ve

anlad klar  iletmeye çal r.

Yukar da Han mparatorlu u Katalo u’nda  ikinci  s rada  yer  alan  bu

okulun orijinal ad n ju chia oldu unu, okulun bu ad  içerisinde bulundu u ju

(bilgin) s ndan ald  ve Konfüçyus’un kendisinin de bu ju s na mensup bir

kimse oldu unu belirtmi tik. Fung Yu-Lan ad  geçen eserinde e er ju sözcü ünü

genel anlam yla ele al nacak olunursa Konfüçyus’un Çin için ju’dan çok daha

fazlas  oldu unu söylemenin mümkün oldu unu ve onun Çin’in ilk özel ö retmeni

oldu unu belirtmi tir. Çünkü Konfüçyus hiçbir maddi kazanç kayg  ya amadan

kendisini ö renmeye ve ö retmeye adam  bunu bir ya am tarz  olarak

benimsemi tir.73

Konfüçyus’un, toplum düzeni ve yönetime yönelik ideallerini

gerçekle tirebilmek için ehir ehir yapm  oldu u otuz y ll k yolculu u s ras nda

kendisine kat lan, onunla yolculuk yapan, onun ö retilerini benimseyen pek çok

rencisi olmu tur. Bu ö rencilerin büyük bir k sm  ileriki dönemlerinde önemli

dü ünürler ve e itmenler olmu lard r. Ne yaz k ki, Konfüçyus’dan günümüze kalan

hiçbir yaz  eser olmad ndan, bu güne kadar onun dü üncelerinin ve ö retilerinin

büyük bir k sm Lun Yü arac yla ö renilmi tir. Lun Yü, Konfüçyus’un sözlü ve

yaz  ifadelerinin ö rencileri taraf ndan derlenmesi yoluyla olu turulmu  bir eserdir.

72 Bkz.: A.e.; ayr ca kr : Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 81-82.
73 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 40-41
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Bu eserde Konfüçyus bir e itmen olarak resmedilmi tir. Konfüçyus’un as l amac ,

takipçilerinin toplumu ve devleti için faydal donat lm  insan haline gelmeleri

olmu tur.74

Yukar da da ifade etti imiz üzere donat lm  insan, Konfüçyuscu ö reti için

oldukça önemli olan, üstün insan kategorisinde yer almak için ilk ad m olarak kabul

edilebilinir. Donat lm  insan ifadesi ile i aret edilenler, e itimlerinin temeli Alt

Klasik yani Liu Yi ile olu turulmu  ve buradaki bilgileri geleneksel yap lar

koruyarak içselle tirmi  olan ki ilerin her biridir. Ba ta da belirtti imiz gibi,

Konfüçyus, geleneksel kültürel miras n en do ru bir biçimde anla lmas  ve

retilmesi gerekti ine inanm r.

“Üstad dedi ki: ‘Ö renmek ve ard ndan da ö rendiklerini ba kalar na ö retmek büyük zevk
vermez mi?’

nsan n uzak ülkelerden gelen dostlar n olmas  çok ho  bir ey de il midir?’
‘Kendisini tan mad klar  için tedirgin olmayan bir ki i büyük ve üstün insan de il midir?’
…
Üstad dedi ki: ‘Büyük ve üstün insan karn  t ka basa yemekle doldurmay  dü ünmez,
evinde rahat bir ya am sürmek için çaba harcamaz. Yapt  i lerde a rba , sözlerinde
dikkatlidir. O ilke sahibi ki ilerle ili ki kurar. Bu ki i için ö renmeyi seven ki i denebilir.”75

Kendini e itime ve ö retime adam  olan Konfüçyus, bütün ö rencilerini

gelece in potansiyel yöneticileri gözüyle görmü  bu nedenle herkesin

yararlanabilece i bir e itimi amaçlam  ve e itiminin kap  herkese açm r.

Konfüçyus’a göre e itim sadece bilgi edinmek de ildir. E itim ayn  zamanda

ki ili in de geli tirilmesidir. Bu nedenle klasiklerin ö retilmesinin yan  s ra iyi

niyetlilik/iyilikseverlik ve do ruluk’un önemi üzerinde özellikle durmu tur.

Toplumun ancak böyle bir e itim sonucunda geli tirilebilece ine inanm r.

Konfüçyus klasiklerdeki yerle mi  gelenekleri, içeriklerinde hiç bir anlamsal

de ikli e sebep olmadan, kendi ahlak kavramlar ndan türetti i anlamlarla iletmeye

74 Bkz.: A.e., s. 39-41; ayr ca bkz.: B çak, a.g.e., s. 260; ayr ca bkz.: Konfüçyus, Seçmeler,  s.  12;
Konfüçyus’un ö retilerini bize ileten eserler sadece ö rencileri taraf ndan onun yaz  ve sözlü
ifadelerinin derlenmesiyle olu turulmu Lun Yü ile s rl  kalmam r. Bu eser d nda Konfüçyus’un
özdeyi lerinin yer ald  Ta Shüe (Yüce Bilim), Ölçü ve denge hakk nda olan Çung Yung ve
kendisinin takipçisi olan filozof Mensiyus’un ö retilerini içeren Mensiyus Kitab  da Konfüçyus’un
görü lerinin bize iletilmesinde önemli yerlere sahiptirler. Bu eserler Çin dü ünce tarihinde alt
klasikten sonra onlar kadar önemli olan kitaplard r. Bkz.: Störig, a.g.e., s. 133-134.
75 Konfüçyus, Seçmeler, i, i; i, xiv, s. 15, 19; ayr ca kar . Konfüçyus, Konu malar,s.19, 21
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ve uygulamaya çal r. Onun bütün ö retisinin temelini ‘ahlak’ anlay

olu turmu tur.76

Konfüçyus’un geleneksel yap n korunmas  üzerinde nas l bir ciddiyet ile

durdu unu, Lun Yü’deki u aç klama ile örnekleyebiliriz:

“Tsai Wo, ana baba için tutulacak üç y ll k yas süresine ili kin yak nmalarda bulunup, bir
ll k yas n bile uzun oldu unu söyledi: ‘E er büyük ve üstün insan üç y l törenlerden uzak

kal rsa, törenler yok olur. E er üç y l müzikle ilgilenmezse, müzik bozulur. Bir y l içerisinde
bu day tükenir, yenisi ç kar. Ate i canland rmak için üç çe it odun kullan z. Bir y l sonra da
yas sonra erebilir.’
Üstad dedi ki, ‘Bir y l sonra eski pirincin iyisini yeseniz ve güzel, i li elbiseler giyseniz bile
huzur içerisinde ya ayabilir misiniz?’
Üstad dedi ki, ‘E er kendinizi huzur içerisinde hissedebilirseniz, bunu yapmaya çal z.
Fakat büyük ve üstün insan yas s ras nda, istedi i yeme i yiyip, ho land  müzi i
dinleyemez. Ve bir yerde rahatça oturuyorsa bile yine kendisini huzur içerisinde hissedemez.
Bunun içindir ki sizin istedi iniz eyi yapamaz. Fakat siz huzur içerisinde olmak istiyorsan z
bunu yapabilirsiniz.’
Tsai Wo d ar  ç nca Üstad dedi ki, ‘Bu Yu’n n erdeminin noksanl  gösterir. Küçük bir
çocuk üç ya na kadar, ana babas n kuca nda bak r. mparatorluk için de üç y l yas genel
olarak kabul edilmi tir. Yu, üç y l ana baba sevgisi tatmad  m ?’”77

Yukar daki al nt dan anla ld  üzere Konfüçyus, geleneklere ba

kal nmas n gereklili i üzerinde önemle durmu tur. Konfüçyus, Alt  Klasik’de yer

alan bilgileri kendi ahlak kavramlar  süzgecinden geçirmi  ve burada içerilen

geleneksel fikirleri ö rencilerine iletmeye çal r. Al nt da da gördü ümüz üzere

Konfüçyus, bir çocu un üç y l boyunca ana babas na muhtaç bir biçimde ya ad

gibi ana babas  yitirmi  bir kimsenin de ayn  özveride bulunmas  gerekti ine ve üç

l boyunca yas tutup ona göre ya amas  gerekti ine dikkat çekmi tir. Konfüçyus’a

göre içerisinde bulunulan dönemin ko ullar  göz önünde tutularak ve bahane edilerek

bu geleneksel yap  üzerinde de iklikler yapmak anlams zd r. Daha aç k bir ifade ile

yanl r.

Yukar da bir örne ini gördü ümüz, Konfüçyus’ un klasiklerdeki bilgileri

iletirken izledi i bu yol, yani yerle mi  geleneksel dü ünceleri kendi ahlak/dü ünce

süzgecinden geçirerek yorumlamas eklinde iletinin meydana getirilmesi ruhu78

76 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 40-41; ayr ca bkz.: B çak, a.g.e., s.
261; ayr ca bkz.: Konfüçyus, Seçmeler, s. 10.
77 Konfüçyus, Seçmeler, xvii, xxi, s. 168; ayr ca kar .; Konfüçyus, Konu malar, s.100
78 Burada “iletinin meydana getirilmesi ruhu” Konfüçyus’un, kendi ahlak ö retisinin temelini
olu turan “Alt  Klasik”te yer alan geleneklere ve törelere yönelik bilgileri onlara herhangi ki isel bir
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onun takipçileri taraf ndan da benimsenmi tir. Bu nedenle klasikler elden ele

geçerken say z anlat mlar ve yorumlar ortaya ç km r. Konfüçyus’un belirtti imiz

kendine has bu özelli i onun, döneminin di er s radan ayd nlar ndan (ju) ve

retmenlerinden s yr lmas na neden olmu tur. Bu yolla o takipçileriyle birlikte yeni

bir okulun kurucusu olmu tur. Bu okulun takipçileri hem birer ö retmen hem de Alt

Klasik üzerinde uzman ki ilerdi.79

Gelene in ve törelerin söylediklerini, ahlak süzgecinden geçirip, mant ksal

temellendirmelere ba vurarak ö rencilere iletebilmek, yani iletinin meydana

getirilmesi ruhu’na sahip olmak Konfüçyus’u döneminin di er s radan ju’lar ndan

ay ran özelliklerden biridir. Onu kendisiyle ayn  dönemi payla an bilginlerden ay ran

bir di er özelli i ise onun ahlak temelli ö retisi’ni80 olu turmas  sa layan temel

fikirleridir.

2.2.1. Konfüçyuscu Temel Fikirler
Konfüçyus, toplum yap  düzenlemeye ve ona uygun yönetimi belirlemeye

yönelik fikirlerini içerisinde yer ald  dönemin ko ullar  göz önünde bulundurarak

olu turmu tur. Yukar da k saca de indi imiz üzere Konfüçyus’un da içerisinde yer

ald  dönem, toplumsal ahlak n çökmeye ba lad , geleneklerin ve törelerin eskisi

kadar önemsenmedi i bir dönem haline gelmi tir. Yine bu dönem içerisinde

yan ltmac  dü ünürler ortaya ç km lard r. Konfüçyus’a  göre  bu  ki iler  dini

inançlar , gelenekleri ve töreleri hiçe sayan ve neyin iyi neyin kötü oldu una

geleneklerin ve törelerin i aret etti i gibi de il, kendi ç karlar  do rultusunda karar

veren, yanl lar  do ru gibi göstermek için çe itli ak l oyunlar na ba vuran

kimselerdir. Yan ltmac  dü ünürler, zamanla ne gelene in ne törelerin ne de dinin

ekleme ya da yorumlama katmaks n, bu klasikler yoluyla edindi i ahlak süzgecinden geçirerek
kendisinden sonrakilere yani müridlerine iletmesi durumudur.
79 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 41.
80 Asl nda “Konfüçyus’un ahlak ö retisi soylular içindi. Bundan dolay  sadece eski Gök dini
unsurlar , yani kuzey kavimlerden gelen gelenek ve görenekleri içeriyordu. Ona göre, gök, keyfi
olarak idare eden ilahi bir zorba de il, fakat kanuniyetin belirleyicisidir. Gök kendi ba na hareket
edemez, Tao denilen dünya kanununa göre hareket eder. Nas l gökyüzünde güne , ay ve y ld zlar
kanunlara göre hareket ediyorlarsa, insan da bu dünya kanununun içerisinde hareket etmelidir, dünya
kanununa ayk  hareket etmemelidir. Hükümdar fiili olarak gündelik siyasete kar mamal r, gök
gibi bir örnek olarak etki etmelidir; merasimlere göre hareket etmeli, bütün kurbanlar  ritlere göre
vermelidir. te o zaman dünya üzerinde her ey yoluna girecektir. Fertler de hayatlar  ritlere,
merasimlere göre uydurmal r, o zaman dünyada her ey yolunda ve do ru olacakt r.” Bkz.:
Eberhard, Çin Tarihi, s. 46.
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onaylad  kendilerine ait ö ütleri insanlarla payla maya ba lam lard . Bu durumdan

hiç memnun olmayan Konfüçyus, daha önce belirtti imiz üzere yönetimin ba ar

olmas  ve toplumsal düzenin sa lanmas , toplum ahlak n bozulmamas  için as l

olan n geleneklere ve töreye s  s ya ba lanmak oldu una inanm r. Bunun için

de, kendi ya am tarz yla paralel olarak, en iyi yolu e itim ve ö retim olarak

belirlemi tir.

Konfüçyus yukar da da ifade etti imiz gibi döneminin s radan ayd nlar ndan

çok daha farkl  bir biçimde, bildiklerini geleneklere sad k kalarak payla ma yoluna

gitmi tir. Kendisini takip eden ö rencileriyle dü üncelerini payla arak, onlar  üstün

insan olmalar  için en iyi biçimde e itmeye çal r. Onlarla tek tek ilgilenmi ,

sorular na ve fikirlerine önem vermi tir. Konfüçyus’a göre e er bu ö renciler

hükümette önemli yerlerde görev al p, bildiklerini uygulamaya ba larlarsa o zaman

hedefledi i idealleri gerçekle tirilebilecekti.

Konfüçyus ö rencilerine, “üstün insan” olmalar na yönelik, donan ml

insan olmalar  bak ndan e itimlerinin temel ta lar  niteli inde oldu unu

belirtti imiz bu Alt  Klasik esere yükledi i anlamlar n yan  s ra insan ve toplum,

insan ve gök ile ilgili fikirlerini de ö retmeye çal r. Bu Alt  Klasik d nda

Konfüçyus’un ve Okulunun ahlak temelli ö retisinin temelini olu turan,

hedefledikleri ideallerin gerçekle tirilmesinde köprü olan fikirlerini üç ba k alt nda

toparlamak mümkündür.

2.2.1.1. Adlar n Düzenlenmesi
Çin Felsefesi’nde her eyin evrensel bir ilkeye uydu u kabul edilmi tir.

Konfüçyus’a göre toplum da ayn  biçimde bu evrensel ilkeye uymal r.

Seçmeler’de de belirtildi i üzere toplumun iyi bir biçimde düzenlenmesi için

yap lmas  gereken en önemli ey, adlar n düzenlenmesidir.81

81 Adlar n Düzenlenmesi ile ilgili daha ayr nt  bilgi edinmek için bkz.: Fung Yu-Lan, A Short
History of Chinese Philosophy, s. 41-42; ayr ca bkz.: Hu Shih, The Development of Logical
Method in Ancient China, Shanghai, The Oriental Book Company, 1922, s. 21-52; ayr ca bkz.:
Fung-Yu Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 59-62; ayr ca bkz.: Dumitriu, a.g.e., s. 29-31;
ayr ca bkz.: Fuldien Li, “Confucianism: Ethics and Law”, Encyclopedia of Chinese Philosophy, ed.
Antonio S. Cua New York, Routledge, 2003, s. 80-81.
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“Tzu-lu dedi ki: ‘Wei derebeyi, hükümeti birlikte yönetmeniz için sizi bekliyor. Yap lacak ilk
in ne oldu unu aç klar m z?’

Üstad dedi ki: ‘Yap lacak ilk i  temizliktir.’
Tzu-lu: ‘Gerçekten böyle mi?’ dedi.‘Bu çok yanl  bir ey. Neden bir temizlik gerekli
görülsün?’
Üstad dedi ki: ‘Ne kadar bilgisizsin Yu! Bir konuda bilgisi olmayan ihtiyatl  davran r.’
‘E er böyle bir temizlik yap lmazsa, yap lan i lerde ba ar ya ula lmaz.’

lerde ba ar ya ula lmazsa, toplum kurallar nda ve müzikte geli me olmaz.’
‘Toplum kurallar  ve müzik geli mezse cezalar yerine getirilemez.’
‘Cezalar yerine getirilemezse, halk ne yapaca  bilemez.’
‘Bunun için, büyük ve üstün insan, o ki ilerden uygun ekilde söz edilmesini ve kendilerinin
de uygun ekilde yerine getirilmesi gerekti ini dü ünür.’”82

Konfüçyus’a göre eylerin aktüel gerçeklikleri ile onlara adlar arac yla

ili tirilmi  gizli anlamlar birbirleriyle uyum içerisindedirler. Bütün isimler o isme

ba vuran o eyin s  olu turan belirli gizli anlamlar içerir.83

Di er bir deyi le bir eyi o ey yapan öz ile o eye verilmi  olan ad n

içerisinde bar nd rd  anlam birbirleriyle uyum içerisindedir. Adlar ve gerçeklik

aras ndaki uyum ile i aret edilmek istenen budur. Adlar n içlerinde yer alan gizli

anlamlar, o adlar n ta /içerisinde yer alan belli sorumluluklar ve görevlerdir.

Ad n içersinde yer alan gizli anlamlar yani ad n ta yor oldu u belli görev

sorumluluklar ile ad n kendisine atfedildi i ‘ ey’i o ey yapan özü aras nda her hangi

bir uyumsuzluk söz konusu de ilse ad do rulanm  demektir. Seçmelerde bu konu ile

ilgili olarak öyle bir konu ma yer al r:

“Ch’i dükü Ching, K’ung Tzu’ya hükümete ili kin olarak bir soru sordu. Ve K’ung Tzu da
öyle yan tlad :

‘Bir ülkede prens prens olsun, yönetici yönetici olsun, baba baba gibi ve o ul da o ul gibi
davrans n, orada bir hükümet vard r.’
Dük: ‘Çok güzel!’ dedi.
K’ung Tzu devam etti: ‘E er gerçekten prens prens gibi, yönetici yönetici gibi baba baba gibi
ve o ul da o ul gibi davranmazsa, y ll k gelirim ne kadar çok olursa olsun ben nas l mutlu
olabilirim?’”84

Yukar daki al nt da gördü ümüz üzere prens, yönetici, baba, o ul gibi adlar n

toplum içerisinde sosyal ili kileri belirleyen adlard r. Ve yukar da da belirtti imiz

üzere adlar içerisinde belirli sorumluluklar ve görevler kodlanm r. Sosyal ortamda

82 Konfüçyus, Seçmeler, xiii, iii, s. 118-119; ayr ca kar .: Konfüçyus, xiii.iii, s. 72-73
83 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 40.
84 Konfüçyus, xii, xi, s. 111; ayr ca kar .: Konfüçyus, Konu malar, xii.xi, s. 69
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düzenin olmamas  gibi bir durum ancak bir sosyal ili kiye i aret eden ad n içerisinde

kodlanm  olan belirli bir tak m sorumluluklar n ve görevlerin ad n temsil etti i

ki inin özü ile bir uyum içerisinde olmamas  ile ilgilidir.

2.2.1.2. yi Niyetlilik85 ve Do ruluk
Konfüçyus’a göre bütün sosyal konumlar, tan mlanm  bir tak m görevleri ve

sorumluluklar  oldu u gibi do ruluk (yi)’u da içlerinde bar nd rlar. Buradan aç kça

görülebilmektedir ki do ruluk (yi) bir durumun zorunlulu u anlam na gelmektedir.

Yani do ruluk bir’ kategorik imperatif’tir (kategorik zorunluluk ). Toplumda yer

alan herkesin yapmak zorunda olduklar  bir tak m i ler vard r. Konfüçyus’a göre bu

ler ahlaksal olarak yapmak zorunda olunan eylerdir. Konfüçyus, ki ilerin ancak

jen’in kendilerine verdi i ilhamla bu i leri yap labileceklerini belirtmi tir. Ona göre

er bir kimse bir i i ahlaksal olmayan nedenlerden dolay  yap yorsa, o zaman bu

yap p edilenler do ru olmaktan ç km lard r. Çünkü böyle bir durumda ki i bu i i

kendi menfaati (li) için yapm  olur. Konfüçyusculukta yi ve li kavramlar

birbirlerine tamamen z t kavramlard r. K’ung Tzu, a daki al nt larda da

görece imiz üzere, yi’nin üstün insan taraf ndan bunun yan  s ra ise li’nin

küçük/s radan insan taraf ndan kavrand  belirtmi tir.86

“Büyük insanlar adaletten, küçük insanlar ç kardan anlar.
…
Üstad dedi ki; ‘Üstün insan, ba kalar n iyi taraflar  geli tirmeleri için besler. Kötü
taraflar n geli mesini istemez. Küçük bir insan ise bunun tam tersini yapar.’”87

Toplum içerisinde yer alan her kesin i gal etti i belli konumlar vard r. Bu

sosyal konumlar da belli bir tak m görevleri ve bunlar n getirdi i sorumluluklar

içlerinde bar nd rlar. Bununla birlikte yine ayn ekilde, zorunlulukla do ruluk’u da

içersinde bulundurur. Toplumda belli sorumluluklara sahip olan herkes, iyi

niyetlili in kendilerine verdi i ilhamla bu sorumluluklar  hiç bir menfaat

85 Human-Heartedness,  yani  ‘jen’ yi niyetlilik, nsan Sevgisi, yilikseverlik, di erini sevmek,
Samimiyet anlam ndad r.
86 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 42.
87 Konfüçyus, Seçmeler, i, xvii; xii, xvi; s. 20, 112; ayr ca kar .: Konfüçyus, Konu malar, s.24.
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gözetmeksizin, ahlaksal yönden de do ru olan bu oldu u için yerine getirmek

zorundad r.

Yukar da daha önce ifade etti imiz gibi, Konfüçyus’un ahlak temelli

retisiyle as l varmak istedi i nokta bütün insanlar n üstün insan kategorisine

eri melerini sa layabilmektir. Üstün insanlar n olu turdu u bir toplum zaten

kendili inden düzeni ve huzuru içerisinde bar nd yor olacakt r. Çünkü yukar da da

belirtildi i gibi üstün insan do as  gere i yi (do ruluk)’yi kendisine ilke edinecek,

sadece öyle olmas  gerekti i için do ru olan eylemi yerine getirecek, böylece hem

kendisine hem de ba kalar na kar  adil olacakt r. Ve bunu ‘jen’den ald klar  ilhamla

yapacaklard r. Konfüçyus’a göre jen, iyi niyetlilik ile ilgilidir. Bu s fta olmayan

kimseler ise, menfaatlerini ön planda tuttuklar  için ona göre davranacaklar, yanl

olan  kendilerine ilke edinmi  olacaklard r.

Yine seçmelerde üstün insan ile ilgili olarak öyle bir ifade yer almaktad r:

“Ssu-ma Niu, üstün insana ili kin sordu. Üstad dedi ki: ‘Üstün insan n ne korkusu ne de
endi esi vard r!’
‘Kayg  ve korkusunun olmamas  bir insan  üstün insan yapar m ?’ diye Niu heyecanla
sordu.
Üstad dedi ki: ‘E er bir insan vicdanen yanl  bir ey yapmad ndan eminse neden
kayg lans n? Neden korku duysun?’”88

 Do rulu un bir durumun zorunlulu u oldu unu belirtmi tik. Ki ilerin

toplum içersindeki görevlerinin ve sorumluluklar n biçimsel özü ‘zorunluluktur’.

Bu görevler ve sorumluluklar ki ilerin yapmak zorunda olduklar r. Konfüçyus, bir

baban n o lunu seven bir baba ve bir o lun da babas  seven bir o ul gibi

davranmas  gerekti ini belirtmi tir. Ona göre, bir toplumda görevlerini yerine

getirmeye yetenekli olan ki iler, iyi niyetli olan, di erlerini seven ki ilerdirler. Jen

sözcü ü, seçmelerde sadece özel bir tür erdem olarak de il ve ayr ca bütün

erdemlerin birle tirilmi ekli olan mükemmel erdem di er bir deyi le üstün erdem

olarak da ifade edilmi tir. Buradan hareketle de jen insan  kavram  ise çok yönlü

erdemli kimse’ye i aret etmektedir.89

88 Konfüçyus, Seçmeler, xii, xx, s. 113; ayr ca kar .: Konfüçyus, Konu malar, s. 70.
89 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 42-43.
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“Yen  Yüan  ‘üstün  erdem’i  sordu.  Üstad  dedi  ki:  ‘Bir  kimse  benli ine  egemen  olursa  ve
toplum kurallar na ba  kal rsa, o kimseye ‘üstün erdemli kimse’ denir. Bir kimse, kendine
egemen olur ve toplum kurallar na ba  kal rsa, dünyada herkes ona üstün erdemli kimse
diyecektir. Üstün erdemli olmak, o kimsenin ki ili inden mi gelir yoksa ba kalar ndan m
gelir?’
Yen Yüan dedi ki: ‘Üstün erdemli olman n yollar  sorabilir miyim?’
Üstad yan t verdi: ‘Toplum kurallar na ayk  olan eyleri dinleme. Toplum kurallar na uygun
olmayan eyleri yapma, konu ma ve onlara önem verme.’
Yen Yüan dedi ki: ‘Ben pek zeki de ilim ama bunlar üzerinde çal aca m”90

Yine ayn  eserde öyle bir dialog yer al r:

 “Chung-kung ‘üstün erdem’ i sordu. Üstad yan t verdi: ‘Ülke d na ç kt nda, herkese sanki
büyük bir konu unu kabul ediyormu sun gibi davran. Sanki kurban töreninde görevliymi sin
gibi halk na hizmet et. Kendine yap lmas  istemedi in eyleri ba kas na yapma. Gerek
ülkende, gerekse ailende kendine kar  bir yak nmada bulunulmas na yol açma’. Chung-kung
dedi ki: ‘Öyle pek yetenekli de ilsem de, bunlar üzerinde çal may  bir ödev bilece im.’
…
Tzu-kung dedi ki: ‘Halka arma anlar da tan ve onlara yard m eden kimseler için ne
dersiniz? Ona iyiliksever bir kimse denilebilir mi?’ Üstad yan t verdi: ‘Neden iyilik
sözcü ünü onun için kullan yorsunuz? Onun kutsal insanlara özgü nitelikleri yok mudur?
Hatta Yao ve Shun bile bu konuda kayg  duymu lard r.’

imdi iyiliksever kimse kendisini yeti tirirken ba kalar  da yeti tirmek ister. Kendi
bilgisini geli tirirken ba kalar n bilgisini de geli tirmeye çal r.’

çimizde olan eyle ba kalar  kar la rmak; i te buna iyilikseverli in sanat  denir.’”91

2.2.1.3. Ming’i Bilmek
Taocu ö retide yer alan hiçbir ey yapmamak (doing nothing)  teorisi

Konfüçyuscu ö retide bir ey için yapmamak (doing for nothing) eklinde

teorile tirilmi tir. Konfüçyuscu ö retiye göre bir kimse hiçbir ey yapm yor olamaz.

Çünkü yukar da da ifade etti imiz gibi, ya ad  toplum içerisinde herkesin yapmak

zorunda oldu u bir eyler vard r. Ve bu yapt klar  ya da yapacaklar eyi bir beklenti

içerisinde olmadan yaparlar.92 Daha aç k bir ifade ile söyleyecek olursak, ki iler

yapt klar eyleri herhangi bir ey için de il, sadece yapmalar  gerekti i için yaparlar.

Yine yukar da ifade etti imiz gibi Konfüçyuscular bu fikri, bir durumun zorunlulu u

anlam na geldi ini belirtti imiz, do ruluk fikrinden üretmi lerdir. Bir kimse ne

90 Konfüçyus, Konu malar, xii, i, s. 66-67.
91 A.e., xii, ii; vi ,xxviii; s. 42.
92 “Bir ey için yapmamak” ifadesi burada bir eyi yaparken, bir eylemi gerçekle tirirken her hangi bir
beklenti içerisinde olmadan yani kendi ç kar za yönelik bir sonuç beklentisi içerisinde olmadan, o
eyi sadece yapmam z gerekti inden dolay  yapmam z anlam na gelmektedir. Bkz.: Fung Yu-Lan, A

Short History of Chinese Philosophy, s. 44-45.
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yapmas  gerekiyorsa onu yapar. Bu yapt , herhangi bir d sal etkenden dolay

de il sadece ahlaksal olarak, yap lmas  do ru oldu undan dolay  yapar.  Yani

yapmam z gereken her ne ise, onu yapmam n de eri, d sal sonuçta de il,

yapman n kendisinde yer al r.

Bu ö reti için en güzel örnek daha öncede ayr nt  olarak ele ald z

Konfüçyus’un kendi ya am r. Yukar da da belirtti imiz gibi o, büyük bir sosyal ve

politik karma an n, ahlaksal çökü ün ba  gösterdi i bir dönemde ya arken, dünyay

daha iyi bir duruma getirebilmek için elinden geleni yapm r. Her yere seyahat

etmi , bildiklerini herkesle payla maya çal r. Kesin bir ba ar  elde edememi

olsa da elinden geleni yapmaktan vazgeçmemi tir. Sonuç her ne olacak olursa olsun

denemeye devam etmi tir. Ve sonucu her zaman ming ile ili kilendirmi tir. Bununla

ilgili olarak Seçmeler’de Konfüçyus’un u ifadesine yer verilmi tir:

“E er benim ilkelerim dünyaya galip gelirse bu ming’dir. E er ba ar z olurlarsa bu yine
ming’dir.”93

Yukar daki al nt dan da anla ld  üzere Konfüçyüs, eylemlerini ilkeleri

do rultusunda gerçekle tirmi tir. Bu eylemleri sonucunda elde ettiklerini ise ming’e

ba lam r.

Ming sözcü ü kader, yazg , talih, buyruk, emir olarak tercüme edilmektedir.

Konfüçyus taraf ndan ‘gö ün buyruklar ’ olarak ifade edilen ming, amaçl  bir güç

olarak tasarlanm r. Geç Konfüçyusculukta, ming sadece bütün evrende bulunan

güçlerin ve durumlar n hepsi anlam nda kullan lm r. Eylemlerimizin d sal ba ar

için bütün bu güç ve durumlar n bir arada bulunmas  gerekir. Bu güç ve durumlar n

birlikte bulunmas  bizim kontrolümüz alt nda de ildir. Bu bizden öte bir eydir. Bu

nedenle bizim, içinde bulundu umuz süreç içerisinde yapaca z en iyi ey ba ar

ya da ba ar z olmay  önemsemeden yapmam z gerekeni yapmaya çal mam zd r.

Bu do rultuda hareket etmek Ming’i bilmek demektir. Ming’i bilmek, üstün insan

olmak için önemli bir gerekliliktir.94

93 Konfüçyus, Konu malar, xiv, xxxviii, s. 45.
94 Bkz.: A.e.
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“Üstad dedi ki: ‘Gö ün buyruklar  bilmeden büyük ve üstün insan olma olas  yoktur.’”95

Yukar daki al nt da görüldü ü üzere Konfüçyus, üstün insan olman n Ming

in bilinmesi yani gö ün buyruklar n bilinmesiyle mümkün oldu unu ifade

etmektedir. Buna göre Gö ün buyruklar n bilinmesinin en iyi yolu, daha önce de

belirtmi  oldu umuz, Alt  Klasik’in bilinmesiyle mümkündür.

Ming’i bilmek demek, kaderi yazg , gelece i bilmek demek de ildir.

Ming’i bilmek, gö ün buyruklar ’n  bilmek96 demektir. Konfüçyus, eylemlerimizi

ba ar  olup olmama kayg  içerisine girmeden gerçekle tirmemiz ve dünyay

oldu u gibi kabul etmemiz gerekti ini dü ünmü tür. Konfüçyus’un bu dü üncesi ile

anlatmak istedi i, önemli olan n yapmam z gerekeni gö ün buyruklar  izleyerek ve

onlar  do ru kabul ederek yerine getirmemizdir. Biz yapmam z gerekeni

yapt zda eylemlerimiz ister d sal ba ar yla ister ba ar zl kla sonuçlans n

görevimizi ahlaken yerine getirdi imizden yine ba ar  ve do ru olaca z. En

önemlisi üstün insan kategorisinde yer almam za yard mc  olan bu bilinç, ayn

zamanda bizi mutlulu a götürecek olan yoldur. Konfüçyus, Seçmeler’de üstün insan

ve küçük yani s radan insan için, “Üstün insan her zaman mutlu, küçük insan her

zaman mutsuzdur”97 demektedir.

Liu Hsin, Konfüçyus Okulu’nu, Liu Yi’nin ayr nt  olarak incelenip

yorumlanmas ndan ve buradaki bilgilerin toplumun di er fertleriyle

payla lmas ndan ho nut olan ayn  zamanda daha sonra ayr nt  olarak ele

alaca z gibi iyi niyetlilik ve do ruluk (erdemlilik)’un önemini vurgulayan

itimcilerin yer ald  bir okul olarak tan mlam r.98

Konfüçyus’u içersinde bulundu u dönem içerisinde ele ald zda

Konfüçyus’un, kendisinin de içinde ya ad , toplumsal huzurun, düzenin, en

95 Konfüçyus, Seçmeler, xx,iii, s. 188; ayr ca kar .: Konfüçyus, Konu malar, s. 111
96 Burada gö ün buyruklar n bilinmesi ba larda ele ald z Alt  Klasi in ö renilmesi ve
benimsenmesi ile mümkündür. öyle ki, Klasikler çok daha önceki zamanlar da yaz lm lard . Chou
Hanedan , Shang Hanedan  istila ederken kendi Gök dinlerini de beraberlerinde getirmi lerdi.
Bununla beraber Chou Hanedanl  büyükleri bu Klasikler üzerinde derinlemesine çal  olan
Shang Hanedan  din adamlar ndan ders alm lar ve her iki hanedanl k da zaman içerisinde az ya da
çok birbiriyle kayna r. Konfüçyus’un ahlak ö retisi eski gök dini unsurlar , geleneklerini ve
göreneklerini içeriyordu.
97 Lun Yü’den aktaran: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 45.
98 Bkz.Liu Hsin’den aktaran: A.e., s. 39.
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önemlisi ahlak n çökmeye ba lad  bu dönemde olu turmu  oldu u ahlak ö retisi

çerçevesinde bir çözüm yolu ortaya koymu  oldu unu görürüz. Bu toplumsal huzur,

düzen ve en önemlisi ahlaktaki çökü ü gö ün buyruklar na kar  geliniyor

olunmas yla gerekçelendiren Konfüçyus, halk n üstün insan olmak yolunda

kendilerini geli tirmeleri ve özellikle yöneticilerin ba ar  bir yönetim

gerçekle tirmeleri için gö ün buyruklar  olan, toplum içerisindeki birli i ve düzeni

bir arada tutan geleneklere, törelere, onlar n koymu  oldu u kurallara uymalar

gerekti ini belirtmi tir. Konfüçyus’un yukar da da oldukça aç k bir ekilde ortaya

koydu umuz ö retisinin özüne Yüce Bilgi (Ta Hsüeh)’deki u ifadelerde rastlamak

mümkün olmu tur:

“Eskiler, erdemin yla ortal n ayd nlanmas  için önce devlet i lerini yoluna koyarlard ,
devlet i lerini yoluna koymak için önce ev i lerini yoluna koyarlard , ev i lerini yoluna
koymak için önce kendilerine çekidüzen verirlerdi, kendi kendilerine çekidüzen vermek için
önce kendi içlerindeki düzeni yoluna koyarlard , kendi içlerindeki düzeni yoluna koyabilmek
için önce dü üncelerini yola koyarlard , dü üncelerini yoluna koyabilmek için ise önce bilgi
eksikliklerini giderirlerdi.”99

Yukar daki al nt da da görüldü ü üzere, devlet i lerinin yoluna konulmas

için esas olarak toplumu olu turan bireylerin kendilerinden i e ba lamalar , ilk olarak

bilgi eksikliklerini tamamlamalar  gerekmektedir.  Bu nedenle e itim Konfüçyus

retisi’nde çok önemli bir yere sahiptir. Daha önce de belirtti imiz üzere e itim,

hem bilgi edinmeye hem de ki ili in geli tirilmesine yöneliktir. Ki ili in

geli tirilmesi, Konfüçyuscu ilkelerin kavranmas na yönelik bir e itim sürecidir.

Bilginin edinilmesine yönelik e itim süreci ise gö ün kurallar  olarak kabul edilen,

geçmi ten beri var olan, gelene i, töreleri ve onlar n uyulmas  gereken kurallar

konu edinen, Alt  Klasik’in kavranmas  ve içselle tirilmesine yöneliktir. E itimin

bilgiye yönelik a amas  tamamlayan ki i donat lm  insan’d r. E itimin bütününü

tamamlayan ve buna uygun olarak eylemlerini gerçekle tiren ki i ise üstün

insan’d r.

Konfüçyus, üstün insan , bilge insan ile radan insan aras nda kalan bir

kimse olarak tan mlam r. Bilge ki i, üstün insan n sahip oldu u niteliklere sahip

99 Störig, a.g.e., s. 138.
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olman n yan  s ra ayn  zamanda hikmet sahibi olan ki idir. Konfüçyus da, Lao Tzu

gibi, ülkeyi yönetecek olan ki inin bilge ki i olmas  gerekti i dü üncesindedir.

Konfüçyus’un tasarlam  oldu u bu bilge yöneticinin kayna Efsanevi

mparatorluklar Dönemi’ne dayanmaktad r. Çünkü bu dönemlerde hüküm süren

imparatorlar, ideal hayat n en yüksek basama nda yer alan ve gö ün kendisini

temsil eden bilge yönetici’ler olmu lard r. Bilge yönetici kendisine gö ü örnek

alarak, kaba kuvvet ve y  kanunlara ba vurmadan eylemleriyle toplumuna örnek

olarak, onlar n güvenini kazanarak bu yönetimini gerçekle tirmi tir. Bu, halk n

yöneticiye olan güvenin ve toplumsal düzenin süreklili ini daim k nmas

bak ndan çok önemlidir.100

“Gök, yönetimini kendi keyfine göre yapan ilahi bir zorba de ildir. Gök, kendi ba na
haraket etmez. Tao denilen dünya kanununa göre haraket eder. Nas l gökyüzünde güne , ay
ve y ld zlar kanunlara göre haraket ediyorsa benzer ekilde hükümdar n dünya kanunlar na
göre hareket etmesi gerekir. Hükümdar gündelik siyasete kar mamal , gök gibi ‘örnek
olarak’ etkili olmal r. mparator, kutsall k ilkelerine göre davranarak, kurbanlar  törenlere
uygun yaparak dünyadaki düzenin bozulmas  engeller. Bireyler de ayn  kurallara
uydu unda her ey yolunda olacakt r.”101

Yukar daki al nt da da görüldü ü üzere Konfüçyus özellikle yönetici olacak

ki inin Gö ün kurallar na s  s ya ba  olmas  gerekti ini ifade etmi tir. Hem

hikmet bilgisine hem de üstün insan olman n niteliklerine bir arada sahip olan, bilge

yönetici olarak adland lan bu ki i toplumu zorbal a, kat  ve y  kanunlara

ba vurarak de il davran lar  ile topluma örnek olarak yönetecektir. Bu ekilde iyi

yönetilen toplum, o toplumu olu turan bireylerin üstün insan olmalar  için uygun

ortam  sa layacakt r. Toplumu olu turan bireyler ilk önce kendilerine dönecekler,

hem bilgiye hem de ki isel geli imlerine yönelik e itimlerini tamamlayarak birer

üstün insan haline geleceklerdir. Üstün insanlar n olu turdu u bir toplum ise zaten

kendili inden düzeni, huzuru ve en önemlisi toplumsal ahlak bilincini içerisinde

bar nd yor olacakt r.

100 A.e., s. 138.; ayr ca kr .: B çak, a.g.e., s. 263.
101 Eberhard’tan aktaran: B çak, a.g.e., s. 261.
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2.3. Mo Chia / Mo Okulu
Mo Chia, Han mparatorlu u Katalo u’nda yer alan önemli okullardan

birisidir.102 Geleneksel anlay a sahip olmayan bu okul, ad  kurucusu olarak kabul

edilen Mo Tzu’dan alm r.

Konfüçyus’tan sonra gelen en büyük dü ünürlerden biri olarak kabul edilen

Mo Tzu’nun as l ad Ti, soyad  ise Mo dur.103 Eski Çin tarihinin en güvenilir

kaynaklar ndan biri olan Tarihsel Kay tlar’da, Mo Tzu’nun nereli oldu u, do um

ve ölüm tarihleri hakk nda kesin bir bilgi verilememi tir. Ancak onun Konfüçyus’tan

bir kaç y l sonra do du u göz önünde bulundurularak, yakla k olarak M.Ö.500–396

llar  aras nda ya am  oldu u kabul edilmi tir. Baz  kaynaklarda onun t pk

Konfüçyus gibi Lu eyaletinden geldi i belirtilmi tir.104

Konfüçyus’unkilerin z tt  fikirlere sahip olmas yla ün kazanm  olan Mo

Tzu, Eski Çin Felsefe Tarihi’nde onun ilk rakibi olarak tan lm r.105 Bu fikri

tla ma k saca u ekilde aç klanabilir:

Konfüçyüs Okulu’nu ele al rken söylediklerimiz hat rlanacak olursa,

Konfüçyus, Chou Hanedanl Dönemi’nde toplumsal ahlak n süreklili inin ve bu

yolla toplumsal düzenin, huzurun ve ideal yönetimin sa lanmas  için geleneksel

dü ünceye ve törelere kesinlikle ba  kal nmas n gerekti ini dü ünmü tür.

Konfüçyus, gelene in ve törenin söylediklerinin ne kadar mant kl  ve toplum için

yararl  olduklar  kendi bak  aç ndan anlatmaya çal  ve herkesi bu fikirleri

temel alarak olu turdu u ö retisi etraf nda birle tirmek istemi tir.

Mo Tzu ise Konfüçyus’un tersine, öncelikle gelene in ve törelerin toplum

için ne kadar faydal  olduklar  sorgulam r. Gelene in söylediklerini mant ks z ve

faydas z bulmu  olan Mo Tzu daha da ileri giderek, bunlar n yerine daha basit,

faydal  ve kullan  olan fikirleri ve kabulleri ortaya koymaya çal r.106

saca, Konfüçyuscu ahlak ö retisi, geleneksel dü ünceye ba  kalmak;

yani gelene i ve töreleri hiçbir ekilde sorgulamadan, onlar  de tirmeden olduklar

102Mo Tzu ve Mo Tzu Okulu ile ilgili ayr nt  bilgi için bkz.: Fung Yu-Lan, A History of Chinese
Philosophy, s.80-103; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, The Spirit of Chinese Philosophy, s. 29-44.
103 Mo Ti, baz  kaynaklarda Moh Ti olarak da belirtilmektedir.
104 Bkz. Störig, a.g.e., s. 138; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy,
s.49
105 Bkz.: Dumitriu, A.g.e., s. 16
106 Bkz.: A Short History of Chinese Philosophy, s. 49-50
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gibi faydal  kabul edip, hayata geçirmek dü üncesi üzerinden biçimlenmi tir. Mo

Tzu ise ö retisini olu tururken sadece gelene in kendisine de il, onu sorgulamadan

savunan Konfüçyus’a ve onun takipçilerine kar  bir tutum sergilemi tir.

Mo Tzu’nun bu tutumu ve bu tutumundan hareketle Konfüçyuscu ö retiye

yöneltti i ele tirileri, onun ö retisini olu turmas  sa layan önemli k mlardan bir

tanesidir. Mo Tzu’nun ö retisi, faydal  ve uygulanabilir olmaya yöneliktir. Bu

hususta onun dü ünce yap  ve amac  en iyi ifade eden fikri bollu un olmas

yoklu un olmamas  için çal makt r. Mo Tzu bu fikre, kendisine eski mparatorlar n

yönetim anlay lar  örnek alarak ula r. Mo Tzu’ya göre eski mparatorlar

ülkelerini yönetirlerken, özellikle iki eye dikkat etmi lerdir. Bunlardan bir tanesi

ülkenin zenginli inin; di eri ise ülkenin nüfusunun artt lmas n sa lanmas r.107

Mo Tzu’nun ö retisini olu turmas  sa layan önemli k mlardan bir di eri

ise, onlar n mant ksal temellendirmelere dayanan ahlak anlay lar r.108 Bu

çal mada, Mo Tzu ö retisi ele al rken, ilk olarak onlar n bu ahlak anlay

nereden edindikleri; bu ahlak anlay n ve onun temel ilkesinin ne oldu u üzerinde

durulacakt r. Bu husus, Mo Tzu ve takipçilerinin kim olduklar n, yukar da

belirtti imiz dü ünce yap  nas l olu turduklar n ve ö retilerinin as l amac n

ne oldu unun anla lmas  bak ndan oldukça önemlidir.

Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy adl  eserinde bu

okula mensup olan ki ilerin sosyal geçmi lerine bak ld nda, onlar n hsieh s na

mensup ki iler olduklar n görülebilece ini belirtmi tir. Chou Hanedanl

döneminde prensler, krallar, lordlar ve üst düzey aristokrat ki iler özel askeri

uzmanlar  yüksek ücretler kar nda hem kendilerini yönlendirmeleri hem de

kendilerini korumalar  amac yla tutuyorlard . Bu uzmanlar, ayn  zamanda, sahip

olduklar  hünerler bak ndan söz konusu dönemin ordular nda yer alan çok de erli

sava lard . 109

Konfüçyus Okulu’nu ele al rken, Chou Hanedanl  Dönemi’nde aristokrat

ailelerin, çocuklar n ve kendilerinin bilgilerini ve görgülerini artt rmak amac yla,

107 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 52-53; ayr ca bkz.: Störig, a.g.e.,
s. 152-154
108 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 50-52; ayr ca bkz.: Chris, Fraser,
“The Mohist School”, History of Chinese Philosophy, ed. by Bo Mou,  Routledge History of World
Philosophies, Volume 3, NY, Routlege, 2009,  s.148-150
109 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 50-55.
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bir önceki Hanedanl n bilgin din adamlar  olan ve Chou Hanedanl ’ n

ba lar nda ju s  ad  alt nda ortaya ç kan ki ilerden özel dersler ald rd klar

belirtmi tik. Ayn  dönemde, bu aristokrat ki ilere para kar  hünerlerini sergileyen

bir ba ka s f daha ortaya ç km r. Sava  teknikleri konusunda kendini

uzmanla rm  bu s fa mensup ki iler, feodalizmin y lmas yla birlikte t pk ju

nda oldu u gibi, ya amlar  devam ettirebilmek için, hünerlerini hiçbir ayr m

yapmaks n kendilerine para verebilecek herkesle payla maya ba lam lard r.

Hünerlerini eskiden sadece aristokrat ki ilerle payla an ve bir zamanlar

ordunun en önemli ki ileri olan bu uzman sava lar s na verilen ad hsieh ya da

yu hsieh yani Maceraperest övalyeler’dir. Eski Çin tarihinin en önemli

eserlerinden olan Tarihsel Kay tlar da bu övalyelerin(hsieh) sözlerine sad k,

sözlerine güvenilebilir, çabuk ve kararl  bir ekilde hareket eden, halktan kimseyi

riske sokmadan ve korkmadan tehlikenin üzerine giden ve kar lar na ç kanlar  tehdit

eden ki iler olduklar  ifade edilmi tir. Fung Yu-Lan, hsieh’lerin Tarihsel

Kay tlar’da belirtilen bu özelliklerinin, onlar n dü ünce ve davran lar na yön veren

ahlak anlay lar ndan kaynakland  belirtmi tir.110

Tarihsel Kay tlar’da onlar için yap lm  olan tan mlamadan da

görülebilece i gibi, bu ki ilerin davran lar na, kararlar na yön veren ve hatta

ko ullar de se de de tirmedikleri bir dü ünce yap lar  vard r. Hsiehlerin

verdikleri sözlerinde durmalar  ve bu nedenle toplum taraf ndan güvenilir ki iler

olarak kabul edilmeleri, görevlerini yerlerine getirirkenki tav rlar , bunlar n hepsi

gerçekten dü ünce yap lar nda yer alan ahlaki temeli bize sunmaktad r.

Buraya kadar anlatt klar n nda imdi tekrar Mo Tzu Okulu

mensuplar na dönebiliriz. Mo Tzu’nun 71 Bölüm’den olu an Mo Tzu Kitab ’ndan

ve bu kitab  ele alm  olan ikincil kaynaklardan ö rendi imiz kadar yla moistler,

askeri hareket yetene ine sahip, disiplinli bir organizasyon olu turmu lard . Bu

Organizasyonun ba nda da Chu Tzu yani Büyük Usta bulunmaktayd . Bu topluluk

Büyük Usta’n n konu malar  dinlemek için belirli zamanlarda toplant lar

düzenlemi tir. Fung Yu-Lan ad  geçen eserinde Mo Tzu’nun bu organizasyonun ilk

110 Bkz.: A.e., s. 53-55.
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Büyük Usta’s  oldu unu belirtmi tir. 111 Yine ayn  ikincil kaynaklar zdan

edindi imiz bilgiye göre Mo  Tzu  Kitab ’n n içerisinde yakla k olarak 9 Bölüm

savunma sava lar n anlat lmas na ve ehir duvarlar n korunabilmesi amac yla

in a edilmesi gereken sava  araçlar n in a tekniklerine ve çe itli askeri taktiklere

ayr lm r. Mo Tzu Kitab ’  ayr nt  bir biçimde ele alan kaynaklar, Mo Tzu ve

onun takipçilerinin askeri bilgi donan mlar ndan ve üstün teknik bilgilerinden,

olu turduklar  askeri hareket yetene ine sahip disiplinli bir organizasyon

olmalar ndan hareket ederek, onlar n bir grup sava  oldu unu belirtmi lerdir. Mo

Tzu’nun görü lerini ileri sürerken, ki i, insan, birey sözcükleri yerine, sava

kelimesini kullanm  olmas  ayr ca dikkat çeken bir noktad r.112

O halde yukar da hsiehler üzerine söylediklerimizi göz önünde bulunduracak

olursak, askeri-teknik bilgi bak ndan yüksek donan ma sahip Mo Tzu ve

takipçilerinin, yani k saca moist’lerin, hsieh s ndan gelen ki iler olduklar

söylememiz yerindedir. Bu durumda hsieh’lerin ve moist’lerin davran lar

gerçekle tirirken veya çe itli kararlar al rken ki dü ünce yap lar  ve dolay yla bu

yap n temelindeki ahlaki bak  aç  da birbiriyle ayn r.

Bu durumda moist’lerin kendi geleneksel ahlak anlay  derken ifade etmeye

çal z hsieh’lerin ahlak anlay lar n bir uzant  olduklar r. Di er bir ifade

ile, hsieh’lerin ahlak anlay , Mo Okulu’nun kendi ahlak anlay  olu turmu tur.

Moist’lerin geleneksel ahlak anlay lar  ile hsieh’lerin ahlak anlay  aras nda bir ilgi

kurarken dikkat edilmesi gereken nokta, moist’lerin her ne kadar hsieh s ndan

gelen ki iler olsalar da, onlardan iki yönden ayr lmalar r. lk olarak hsiehler, en

ba ndan beri paralar n ödenmesi kar nda her türlü sava a girmeye haz r

durmu lard r. Mo Tzu ve takipçileri ise gereksiz sava a kar  tav r alm lar ve e er

sadece savunma amac yla yap yorsa sava lmas  gerekti ini savunmu lard r.

Hsieh’lerin bir ahlaki kabulleri vard r; ancak bu anlay  neden ve nas l kabul

ettiklerine dair hiç bir bilgi yoktur. Di er bir ifade ile, hsieh’lerin olu turduklar  ve

sahiplendikleri ahlaki görü lerinin her hangi bir mant ksal temellendirmesi yoktur.

Onlar bir ekilde bu fikirleri sadece belirlemi  ve içselle tirmi lerdir. Mant ksal

temellere dayand lmayan bu fikirlerin ba kalar  taraf ndan ele tirilmeleri ve hatta

111 Bkz.: A.e., s. 50-52.
112 Mesela bkz.: Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in Classical Times, s. 55-57.
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yanl lanmalar  mümkündür. Mo Tzu, hsieh’lerden edindikleri bu ahlaki bak

aç lar  irdelemi  ve onlara mant ksal gerekçeler getirmi tir. Bu ekilde, ileri

sürdü ü fikirlerinin ba kalar  taraf ndan ele tirilip sars lmas  önlemeye

çal lard r. Hsieh’lerin ahlak anlay lar  ile moist’lerin ahlak anlay lar  aras nda

ili ki kurarken ikinci olarak da bu noktaya dikkat etmek yerinde olacakt r. Sonuçta,

Mo Tzu, bu giri imleri ile de yeni bir felsefe okulunun kurucusu olmu tur.

Mo Tzu, Konfüçyus ö retisini her ne kadar ele tirmi  olsa da bu ö retinin

temel kavramlar  olan jen ve yi kavramlar na kar  olumsuz bir tav r tak nmam r.

O bu kavramlar Konfüçyus’tan devralarak kendi ö retisinde kullanm r. Mo Tzu,

hsieh’lerin ahlak anlay lar  bize sunan e it e len, e it ac  çek görü lerini biraz

daha geli tirerek, bu dünyadaki herkesin herkesi hiçbir ay m yapmadan e it

derecede sevmesi gerekti i fikrine ula r. Ona göre, ileri sürülen bu fikirden

kar lmas  ve ö retinin temeline yerle tirilmesi gereken ilke Chien ai113, yani her

eyi kucaklayan sevgi’dir. Mo Tzu, Chien ai kavram n yi ve jen kavramlar n

bir araya gelmesinden olu tu unu savunmu tur.

Mo Tzu, kitab nda her eyi kucaklayan sevgi ilkesine nas l ula ld , bu

ilkenin neden herkes taraf ndan arzulanmas  gerekti ini ve bu ilkenin, ak l

yürütmenin üç kural  olarak belirledi i, yarg  testlerine ba vurularak nas l

do ruland  Her eyi kucaklayan sevginin mant  ana ba kl  bölümde diyalektik

bir yöntemle üç bölüm içerisinde ele alm r.114

Mo Tzu ö retisinin görünürdeki amac , bütün insanlar n jen insan

olmalar  sa lamakt r. Ö retinin as l amac  ise, jen insanlar ’ndan olu an ideal bir

topluma yönelik ideal bir yönetimi gerçekle tirmektir. Mo Tzu bu nedenle, her eyi

kucaklayan sevgi ilkesini ve bu ilkenin do rulu unu, yani faydal  ve uygulanabilir

oldu unu ortaya koymaya çal rken, bu üç bölümden olu turdu u aç klamas na jen

insan ’ n amac n ne oldu unu sorusunu ortaya atarak ba lam r.

Mo Tzu, öncelikle jen insan ’n n amac n dünya için faydal  olmak ve

felaketleri önlemek oldu unu belirtmi tir. “Peki, ama dünyan n en büyük felaketleri

113 Chien ai kavram , çe itli yazarlar taraf ndan farkl ekillerde çevrilmi tir (all-embaracing love ya
da universal  love gibi). Bu nedenle biz burada bu kavram n Türkçe kar  olarak ‘her eyi
kucaklayan sevgi’ ifadesini kullanmay  uygun gördük.
114 Mesela bkz.: Hughes, a.g.e., s. 53-58.; Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese
Philosophy, s. 53
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nelerdir?” diye sordu unda da yan t olarak büyük evlerin küçük evleri rahats z

etmesi, büyük ülkelerin küçük ülkelere sald rmas , güçlü olan n zay f olan  ezmesi,

aç kgöz olan n saf olan  aldatmas eklinde yan t vermi tir. Bütün bu felaketlerin

neden kaynakland  soran Mo Tzu, bunlar n ba kalar na duyulan sevgiden de il

nefretten, onlara faydal  olmak için de il zarar vermek için ortaya ç kt klar

söylemi tir. Dünyada ba kalar ndan nefret eden ve onlara zarar vermek isteyen

insanlar  bir s f alt nda toplamak istedi imizde ise bu s fa ayr mc lar

denilebilece ini ifade etmi tir. Buradan hareketle dünyadaki ba ca felaketlerin

sebebinin ayr mc k oldu u sonucuna varm  ve bu ilkenin yanl  oldu unu

belirtmi tir. Mo Tzu, ayr mc k ilkesi yerine her eyi kucaklayan sevgi ilkesinin

kabul edilmesi durumunda, herkesin di er ülkelere kendi ülkesiymi  gibi sayg

duyaca  ve di er ülkelere sald racak kimsenin olmayaca ; ba kalar n evine de

kendi evlerimizmi  sayg  duydu umuzda kimsenin kimseyi rahats z etmeyece ini;

ba kalar na da kendimiz gibi sayg  duydu umuzda herkesin herkese sayg

gösterece ini belirtmi tir. Mo Tzu, elde edilen sonucun insanl k için bir felaket de il

bir fayda olaca  ifade etmi tir. Ona göre bütün faydalar, insanlar n birbirlerine

duyduklar  nefretten de il, birbirlerini sevmekten ve birbirlerine yararl  olmay

istemelerinden ortaya ç karlar. Mo Tzu bu aç klamalar ndan hareketle, her eyi

kucaklayan sevgi ilkesinin bütün faydalar n sebebi ve dolay yla do ru oldu unu

kabul etmi tir.115

Buradaki aç klamadan da görüldü ü üzere, Mo Tzu, jen ve yi kavramlar nda

oldu u gibi Konfüçyuscu retide oldukça önemli bir yeri olan jen insan  kavram

da ele tirmemi , onu üstün insan ya da bütün erdemlerin kendisinde topland  ki i

olarak de il; her eyi kucaklayan sevgi ilkesini hayata geçirebilen kimse olarak

kabul etmi tir. Jen insan n amac  faydal  olmak, felaketleri önlemektir. Felaketler

ise ayr mc ktan kaynaklan r. O halde jen insan n eylemlerinde kendisine

lavuzluk eden hareket ettirici, ayr mc k olamaz.  Onun k lavuzu her eyi

kucaklayan sevgi ilkesidir. Her eyi kucaklayan sevgi, jen’i ve yi’yi içerisinde

bar nd rd ndan, jen insanlar ndan olu an bir toplumda huzur ve düzen

115 Bkz.: A.e., s. 53-54
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kendili inden sa lam  olacakt r.  Her eyi kucaklayan sevgi ilkesi do rudur; ancak,

herkes taraf ndan arzulanmas  ve içselle tirilmesi gerekir.

“Herkesi kucaklayan sevgi fikri kesinlikle do rudur. Dünyadaki herkes bu ilkeyi
benimseyince ve buna göre davran nca dikkatli kulaklar ve keskin gözler birbirlerine hizmet
etmek için cevap verecekler, kollar ve bacaklar birbirleri için çal mak üzere
güçlendirilecekler, do ru ilkeyi bilenler di erlerini yormadan yönlendirecekler. Ya  ve
dullar n bir deste i ve kendilerine uygun besinleri olacak, zay flar ve öksüzlerin büyümek
için destek bulacaklar  bir yerleri olacakt r. Bu fikir herkes taraf ndan benimsendi inde bütün
bunlar ba ca elde edilecek faydalard r.”116

Mo Tzu daha sonra, herkes herkesi hiç bir ayr mc k yapmadan e it derecede

sevmelidir fikrinden hareketle, iki farkl  davran  biçimini ele alm r. Bu ekilde,

ayr mc k ilkesi ile onun kar na alternatif olarak yerle tirdi i her eyi

kucaklayan sevgi ilkesi aras ndaki fark  daha aç k olarak göstermek istemi tir. Mo

Tzu, bu davran  biçimlerinden ilkini öyle ifade etmi tir: “Arkada lar ma kendime

gösterdi im kadar ilgi göstermek ve onlar n ailelerine de kendiminkilermi  gibi

bakmak saçma geliyor”.117 Mo Tzu bu görü ü ayr mc k olarak nitelendirmi tir.

Çünkü ona göre böyle bir görü e sahip olan ki i, ba kalar na kendisine gösterdi i

kadar ilgi göstermeyerek ve onlar n ailelerine de kendi ailesiymi  gibi bakmayarak

kendini ve ailesini di erlerinden ayr  tutmu  olacakt r.

Mo Tzu, ikinci davran  biçimini ise öyle ifade etmi tir: “Arkada lar ma

kendime gösterdi im kadar ilgi göstermeliyim ve onlar n ailelerine de

kendiminkilermi  gibi bakmal m.”118 Mo Tzu’ya göre bu görü  ise her eyi

kucaklayan sevgi’ye i aret etmektedir. Çünkü ona göre böyle bir kimse kendisine ve

ailesine ne kadar önem ve özen gösteriyorsa ba kalar nkine de o kadar önem ve

özen gösterecektir. Yani di er bir ifadeyle ba kalar  da kendisi gibi görecek ve

ba kalar n ailesini de kendi ailesiymi  gibi dü ünecektir. Dolay yla herkesi ve her

eyi sevgiyle kucaklayacak, davran lar n temeline her eyi kucaklayan sevgi

ilkesini oturtmu  olacakt r.119

116 Mo Tzu’dan aktaran: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 55; ayr ca kar .:
Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in Classical Times, s. 56-57.
117 Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 53
118 A.e., s. 54
119 Bkz.: A.e., s. 53-55
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retisini mant ksal temellendirmeler ve diyalektik üzerine kuran Mo Tzu,

bu ikisini oldukça ba ar  bir ekilde iç içe geçirmi ti.120 Gelene e kar  ç karken ve

Konfüçyuscu fikirleri ele tirirken, ele tirdi i fikirlerin yerlerine alternatiflerini

koymas  gerekti ini, ama bu fikirlerinde ba kalar  taraf ndan kolay bir ekilde

kabullenilmeyece ini, sorgulanacaklar  ve hatta çürütülmeye çal lacaklar

biliyordu. Bu nedenle, ileri sürdü ü fikrin do rulu unu ve di erlerinin yanl

ortaya koyabilmek için yarg  testleri ad  verdi i testleri ortaya koydu. Mo Tzu bu

testleri, kendi ahlak anlay n merkez kavram  olan Chien ai yani her eyi

kucaklayan sevgi’nin do rulu unun ve herkes taraf ndan arzulanmas  ve

içselle tirilmesi gerekti inin kan tlanmas nda kullan lm r. Mo Tzu, A da teker

teker belirtece imiz bu testlerden en önemlisinin üçüncü test oldu una inanm r.121

Mo Tzu’nun yarg  testleri’nden birincisi, “Cennetin arzusuna, ruhlar na ve

eski krallar n eylemlerine dayand labilirlik” tir. Buradaki ifadeden de anla ld

üzere, Mo Tzu bu test ile, ileri sürdü ü bir fikri Tanr ’ya, Tanr ’n n ruhlar na ve eski

krallar n eylemlerine dayand rmaya çal maktad r. Bu test ile ortaya konulan bir

fikrin do rulu u, insanlar n en çok de er verdikleri, manevi de erleri en fazla olan

unsurlara dayand larak gösterilmeye çal lmaktad r.

kinci test, “Normal insanlar n duyu  ve görü lerine göre geçerlili in

kan tlanmas ”d r. Mo Tzu bu testi ile ortaya at lan bir fikir tek tek insanlar n duyu

ve görü lerine yani deneyimlerine dayand lmaya çal lmaktad r. Fung Yu-Lan n

ad  geçen eserinde verdi i örnekten hareket edecek olursak, Mo Tzu kader diye bir

eyin olup olmad n anla lmas n yolunun s radan insanlar n duyu  ve

görü lerinden hareket edilerek cevapland labilece ini belirtmi tir. E er duyup

itmi lerse, kader diye bir eyin var olabilece ini; ama duyup i itmemi lerse, kader

diye bir eyin olmad  söylemi tir.

Mo Tzu, büyük olas kla tek tek insanlar n farkl  deneyimlere ve de erlere

sahip olabilece i gerçe ini göz önünde bulundurdu undan, üçüncü ve son testini,

“Hükümete adapte ettirilerek uygulanmas  ve ülke insanlar  için faydal  olup

120 Bkz.: Dumitriu, A.g.e., s.16 ayr ca kr .: Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in Classical Times, s.
44
121 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 53-55; ayr ca kr .: Fung Yu-Lan,
Chinese Philosophy in Classical Times, s. 53-57; ayr ca kr .: Störig, a.g.e., s. 151-153; ayr ca kr .:
Hu Shih, a.g.e., p. 51-74.
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olmad n ö renilmesi” olarak belirlemi tir. Burada, ileri sürülen fikrin, testin

ad ndan da anla ld  gibi, yasalarda yer almas  sonucunda ne kadar

uygulanabilece ini ve uygulanmas  durumunda ülke ve insanlar için ne kadar faydal

olaca  sorgulanm r. Mo Tzu’nun, ileri sürülen bir fikir, ülke ve insanlar için ne

kadar faydal  olacak derken arad  as l yan t, yasalarda yer alacak bir fikrin

zenginlik ve nüfus art na sebep olup olmayaca r. Çünkü onun dü ünce yap

en iyi aç klayan ifade daha öncede ifade etti imiz gibi bolluk olmas , k tl k olmamas

için çal makt r.

Mo Tzu, herkesi kucaklayan sevgi ilkesinin bu dünyadaki en faydal ey

oldu unu, bu ilkeyi içselle tirmi  olan bir kimsenin yani jen insan n da yi’yi ve

jen’i kendisinde bar nd yor oldu unu belirtmenin, hatta yarg  testlerinden geçirip

do rulu unu göstererek, ba kalar  bu fikri içselle tirmeleri için ikna etmenin kolay

olmad  biliyordu. Bu nedenle a da ele alaca z gibi, onlar n bu ilkeyi

benimsemeye ikna olmalar  için, birtak m politik ve dini yapt mlar içeren

aç klamalara kitab nda yer vermi tir.

Mo Tzu, insanlar herkesi kucaklayan sevgi ilkesini içselle tirmeleri için

‘nas l ikna edilebilirler?’ sorusundan hareketle kitab nda öyle demi tir:

“E er bir kimse bir ba kas na herkesi kucaklayan sevgi fikrinin bu dünyadaki en faydal ey
oldu unu söylerse ve jen insan n da bunu uygulayan bir kimse oldu unu, kendisinin de
bunu uygulayan bir kimse oldu unu söylerse di er ki i tart may u ekilde sürdürebilir:
‘Neden dünyan n yarar na hareketlerde bulunmal m ve neden jen insan  olmal m?’”122

Mo Tzu’nun burada verilebilece ini ileri sürdü ü yan tlardan birisi,

ba kalar  seven bir insan n di erleri taraf ndan sevilmesi gerekti i, ba kalar n

yarar  dü ünen bir insan n di erleri taraf ndan yarar n dü ünülmesi ve bununla

birlikte ba kalar ndan nefret eden bir insan n ba kalar  taraf ndan nefret edilmesi,

ba kalar  inciten bir insan n ba kalar  taraf ndan incitilmesi gerekti idir. Fung Yu-

Lan ad  geçen eserinde Mo Tzu’nun burada ifade etti ini, ‘dünyan n tümünün

yarar na olan bir eyin tek tek insanlar n da yarar nad r’ eklinde dile

getirmi tir.123

122 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 55-56.
123 Bkz.: A.e.
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Mo Tzu’nun yukar da vermi  oldu u bu ilk yan na bakt zda burada

yapm  oldu u aç klaman n bir politik yapt  içerisinde bar nd rd  rahatl kla

görebiliriz.124 Daha önceki aç klamalar zdan hat rlayaca z gibi Mo Tzu’nun

retisi her eyden önce faydal  olmaya ve uygulanabilir olamaya yönelikti.

Buradaki örnekte Mo Tzu’nun her eyi kucaklayan sevgi ilkesinin nas l

uygulamaya ve faydal  olmaya yönelik oldu unu görebiliyoruz.

Mo Tzu, bir kimsenin ‘Neden dünyan n yarar na hareketlerde bulunmal m

ve neden bir jen insan  olmal m?’ sorular na verilebilecek olan bir di er yan  ise,

Mo Tzu Kitab ’n n Tanr ’n n radesi ve Ruhlar n Varl n Kan  ba kl  bölümde

daha farkl  bir biçimde aç klamaya çal r. Mo Tzu burada Tanr ’n n var

oldu unu, onun insan cinsini sevdi ini, onun bütün arzusunun insanlar n birbirlerini

sevmeleri oldu unu, onun sürekli olarak insanlar n ve özellikle de yöneticilerin

davran lar  denetledi ini, onun iradesine kar  gelenleri felaketlerle

cezaland rd  bunun yan  s ra onun iradesine uyanlar  ödüllendirdi ini söylemi tir.

Ayr ca Tanr ’n n yan  s ra ikinci derecede önemli olarak birçok ruhun var oldu unu

ve onlar nda ayn ekilde iyileri ödüllendirirken kötüleri cezaland rd klar

belirtmi tir.125

Mo Tzu’nun buradaki aç klamas na bakt zda, aç klaman n bir dini

yapt  içerdi ini görürüz.126 Burada ifade edildi i ekilde e er bir kimse her eyi

kucaklayan sevgi ilkesini içselle tirmezse jen insan olmayacakt r. Jen insan ,

erdemi ve do rulu u içerisinde bar nd r. Ve bu ki i her eyi kucaklayan sevgi

ilkesini eylemlerinde hayata geçiren kimsedir. Fakat bir kimse bu özelliklere sahip

de ilse davran lar nda temel ald  fikir, daha öncede ele alm  oldu umuz gibi

ayr mc k olacakt r. Sadece kendini dü ünecek olan bu kimse di erlerine kar  adil

olmayacakt r. E er insanlar n hepsi bu ekilde davran rsa, anla mazl klar zamanla

yerini sava lara b rakacakt r. Yine daha önce ifade etti imiz gibi, Mo Tzu ve

takipçileri savunma amaçl  olmayan her türlü sava a kar r. Çünkü sava ,

insanlar n katledilmesidir. O halde ortaya ç kan bu durum, yukar da bu ak ma yön

verdi ini belirtti imiz bolluk olmas , darl k olmamas  için çal mak yani eski

124 Bkz.: A.e.
125 A.e.
126 A.e.
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mparatorlar n yapt  gibi ülkenin zenginli i ve nüfusun bollu u için u ra mak

fikriyle ters dü mektedir. Mo Tzu bütün bu olumsuzluklar  önleyecek temel fikrin

ahlak ö retisinin temelini olu turan her eyi kucaklayan sevgi ilkesinin

içselle tirilmesi oldu unu söylemi tir. Ve bunu kabul ettirmenin bir ba ka yolu

olarak dini yapt  seçmi  ve her davran n Tanr  ve ruhlar taraf ndan ceza ya da

ödülle cevapland laca  belirtmi tir. Yine burada bu fikrin uygulamaya ve

faydaya yönelik olu u gösterilmi tir. 127

Mo  Tzu  Okulu’nun ö retisinin temelini olu turan ahlak ö retisi ile ilgi

söylediklerimizi öyle özetleyebiliriz:

Moist ö retinin ekillenmesinde önemli bir nokta, hsiehlerin fikir ve

davran lar n biçimlenmesinde önemli etkisi olan ahlak anlay n Mo Tzu

taraf ndan yeniden düzenlenip, mant ksal temellere oturtulup bir ahlak anlay

olarak belirlenmesidir. Dolay yla Mo Okulu’nun ahlak anlay n hsiehlerin ahlak

anlay n bir uzant  oldu unu söylemek mümkündür. Ve bu geleneksel ahlak

anlay n temel ilkesi, her eyi kucaklayan sevgi’dir.

 Mo Tzu, hsiehlerin benimsedi i e it e len, e it ac  çek görü ünden

hareketle, bu dünyadaki herkesin herkesi hiçbir ayr mc k yapmadan e it derecede

sevmesi gerekti i fikrini olu turmu tur. Mo Tzu, bir kimsenin bir fikri ele tirdi inde

o fikir yerine koyaca  alternatif bir fikir olmas  gerekti i dü üncesine dayanarak da

burada ayr mc k yerine, her eyi kucaklayan sevgi ilkesini getirmi tir. Her eyi

kucaklayan sevgi ilkesinin, do rulu u(yi) ve erdemi(jen) kendi içerisinde

bar nd rd  söyleyen Mo Tzu, görüldü ü üzere Konfüçyus’un jen ve yi fikirlerini

ele tirmemi  ama onlar  farkl  bir biçimde kullanm r. Bununla birlikte jen insan

Konfüçyusta oldu u gibi mükemmel erdeme sahip olan di er bir ifadeyle

erdemlerin hepsine sahip olan kimse de il  de her eyi kucaklayan sevgi ilkesini

hayata  geçirebilen  kimse  olarak  tasvir  edilmi tir.  Buradan  da  anla laca  gibi, Mo

Tzu, her eyi kucaklayan sevgi ilkesini bütün davran lar n ilk hareket ettiricisi

olmas  gerekti ine i aret ederek, bu fikri ahlak ö retisinin temeline oturtmu tur.

Konumuzun ba nda Moist Okul’un ö retisinin faydal  ve uygulanabilir

olmaya yönelik oldu unu belirtmi tik. Sadece bir ki i için de il, bütün bir toplum

127 Bkz.: A.e., s. 55-57.
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için faydal  ve uygulanabilir olan n do ru olan oldu unu söyleyen Mo Tzu, herkes

taraf ndan içselle tirilmesini istedi i herkesi kucaklayan sevgi ilkesinin do ru

oldu unu kendisi biliyordu. Ancak bunun do rulu unun herkes taraf ndan bilinmesi

gerekti ini de kabul ediyordu. Ona göre bir fikrin do rulu u ancak yarg

testleri’nden faydalan larak ispat edilebilirdi. Mo Tzu, her eyi kucaklayan

sevgi’nin do rulu unun ispat  için bu yarg  testlerine ba vurdu. Yarg  testlerinin

sonucunda her eyi kucaklayan sevgi ilkesinin do rulu unu ortaya koyan Mo Tzu,

bu ilkenin herkes taraf ndan içselle tirilmesinin, ülke ve insanlar için faydal

olaca  savunmu tur. Mo Tzu do rulu u ispatlanm  bu fikrin jen’i ve yi’yi içinde

bar nd rd , bunu uygulayan ki inin jen insan  oldu unu, bu fikrin

benimsenmesinin ülke ve insanlar için faydal  ve uygulanabilir oldu unu söylemenin

onlar n bu fikri benimsemeleri için yeterli sebepler olmad klar  da biliyordu. Bu

nedenle Mo Tzu kitab nda da yer verildi i gibi onlar  ikna etmek için ileri sürdü ü

aç klamalarda politik ve dini yapt mlara yer vermi tir.

Mo Tzu ve takipçilerinin, gelene e kar  ald klar  olumsuz tav rlar  ve bu

gelene i savunan Konfüçyus ile ö rencilerine yönelttikleri ele tirileri, Mo Okulu

retisinin olu turulmas na katk  sa layan di er önemli k md r. Ele tirilerde as l

amaç her zaman yeni bir sistem kurmak olmu tur. Var olan fikirlere yönelik

ele tiriler, gerekçeleri ile mant ksal bir temele oturtulurlar.128 Mo Tzu’nun

Konfüçyuscu fikirlere yönelik ele tirilerle elde etmek istedi i sonuç, geçerli

gerekçeler sunarak, merkezine her eyi kucaklayan sevgi ilkesini yerle tirdi i

faydac a ve uygulamaya yönelik ö retisini mant ksal bir temele oturtmak ve bu

retiyi pratik hayatta uygulamakt r. Mo Tzu, Konfüçyus’a ve ö retisine yönelik

ele tirilerinin bir k sm , as l amac n üzerini sözde gerekçelerle örterek yapm r.

Ele tirilerinin bu özelli i, Mo Tzu’nun ne türden ak l yürütmelerde bulundu unun

anla lmas  bak ndan ayr ca dikkat edilmesi gereken bir noktad r. Fung Yu-Lan

ad  geçen eserinde, a da sözde ve asli gerekçeleri ile ayr nt  bir ekilde ele

alaca z bu ele tirileri dört madde alt nda toparlam r.

Buna göre Mo Tzu’nun ele tirilerinden birincisi, Konfüçyus ve takipçilerinin

Tanr  ve ruhlar n varl na inanmad klar r. Mo Tzu, bu konuya ili kin ele tirisinin

128 Bkz.: A.e., s. 52-53
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sözde gerekçesini, Konfüçyuscular n inanmamaya yönelik olan yakla mlar n,

Tanr  ve ruhlar  sinirlendirmesi olarak ifade etmi tir. Konfüçyuscular böyle

davranarak Tanr  ve ruhlar  sinirlendirdiklerinden bütün insanl n

cezaland lmas na, bin bir türlü felaketin ba  göstermesine neden olacaklard r.129

Mo Tzu ve takipçilerinin eski Çin dinine kar  olumlu tutumlar  göz

önünde tuttu umuzda, böyle bir sözde gerekçenin geçerli oldu u dü ünülebilir.

Ancak, Mo Tzu’nun ve takipçilerinin Konfüçyuscular  bu konu üzerinden

ele tirmeleri belirtildi i gibi s radan bir ekilde cezaland rmalar ve felaketlerle

alakal  de ildir. Onlar n eski Çin dinine yönelik olumlu tutumlar Konfüçyus

retisini benimseyenlerden daha dindar olmalar  da de ildir. Hat rlanacak olursa,

yukar da Mo Tzu’nun ahlak ö retisinden söz ederken, Mo Tzu’nun kitab nda

Tanr ’n n radesi ve Ruhlar n Varl n Kan  adl  bölümde Tanr  ve onun

ruhlar n, her eyi kucaklayan sevgi fikrinin neden içselle tirilmesi gerekti i

konusunda bir ikna arac  olarak kullan ld klar  belirtmi tik. Görüldü ü üzere, Mo

Tzu’nun uygulamaya ve faydaya yönelik olan felsefesi, kendisini dini unsurlar

üzerinden gösterdi inden, Tanr  ve onun ruhlar na yönelik olumlu bir tav r

sergilemi tir.  Ne  var  ki, Mo Tzu, Konfüçyuscular n Tanr  ve ruhlara kar  olan

olumsuz tutumlar na dair ele tirisini daha s radan bir sözde gerekçe ile ortaya

koymu tur.

Mo Tzu’nun Konfüçyusculara yönelik ikinci ele tirisi, onlar n cenaze ve

benzeri törenleri fazla ayr nt  bir biçimde yapmalar r. Konfüçyus Okulunu ele

al rken verdi imiz örne i hat rlarsak, Konfüçyus bir kimsenin annesi ya da babas

öldü ünde üç y l yas tutmas  gerekti ini, gelene in böyle dedi ini ve bunu yerine

getirmeyen bir kimsenin anne-baba sevgisi görüp görmedi inden üphe etmek

gerekti ini ifade etmi tir. Mo Tzu’ya göre üç y l gibi bir süre yas tutan ki inin hem

serveti hem de enerjisi bo a harcanm  olur.130

Mo Tzu’nun burada belirtmek istedi i, böyle bir uygulaman n ki inin ne

kendisine ne de ba kalar na herhangi bir fayda sa lamayacak olu udur. Üç y l gibi

bir süre ki iyi bütün i lerinden al koyacakt r. Yas bir süre dünyadan elini ete ini

çekmek demektir. Bütün i lerden elini ete ini çeken bir kimse hayat na, e er üç y l

129 Bkz.: A.e., s. 52
130 Bkz.: A.e.



61

yas tuttuysa, üç y l geriden devam edecektir. Bu ise kendisi için bir zarard r. O halde

do ru de ildir.

Mo Tzu’nun üçüncü ele tirisi, Konfüçyus’un en çok önem verdi i müzik ve

güzel sanatlarla ilgilidir. Mo Tzu, müzik ve güzel sanatlardan bo  ve yarars z

ra lar olduklar na inanm r. Ona göre e er yöneticilerin kendilerini müzi e

kapt rlarsa vergiler ve dolay yla halk n üzerindeki yük artacakt r. Çiftçiler,

tüccarlar ve memurlar kendilerini müzi e kapt rd nda, görev ve sorumluluklar

olmas  gerekti i gibi yerine getiremeyeceklerdir.131

Burada da müzik ve güzel sanatlar  hedef alarak yap lan ele tirilerin

gerekçeleri aç k bir ekilde sunulmu tur. Mo Tzu’nun belirtti i gibi yöneticilerin,

tüccarlar n, çiftçilerin, memurlar n zaten belli bir u ra lar  vard r. As l olan, eski

hükümdarlar n yapt  bolluk olmas  darl k olmamas  için çal makt r. Oysa herkes

sadece kendi ayr mc k yapar ve kendisini, kendi zevklerini göz önünde tutarak bu

alanlara yönelirse bir tak m felaketler ortaya ç kmaya ba layacakt r. Çünkü

ayr mc k yanl r. Eylemlerimizi sadece kendimiz için gerçekle tirmemiz gerekir.

Her eyi kucaklayan sevgi ilkesini eylemlerimiz için hareket noktas  olarak

almay z. Herkes ne yapmas  gerekiyorsa onu yapmal  kendisini bo  ve faydas z

ra larla me gul tutmamal r.

Mo Tzu’nun, yukar da belirtilen ikinci ve üçüncü ele tirileri dikkatli bir

ekilde ele al nd nda, bu ele tirilerin özellikle uygulanabilir ve faydal  olmak

fikrinin ön planda tutularak yap ld  görürüz.

Fung Yu-Lan ad  geçen eserinde, Mo Tzu’nun Konfüçyus ve takipçilerine

yöneltti i bu üç ele tirinin ayn  temele dayand  belirtmi tir. Her ikisinin de farkl

sosyal geçmi lere sahip olduklar ndan hareketle Fung Yu-Lan, Konfüçyus’tan önce

iyi e itimli ve aristokrat olan insanlar n ki isel bir Tanr  ve onun ruhlar  anlay

terk ettiklerini ancak bunun yan  s ra alt s ftaki insanlar n üphe içerisinde kalarak

bu terk edi e ayak uyduramad klar  ileri sürmü tür. Bununla birlikte, törenlerin,

müzik ve güzel sanat n sadece aristokratlar için oldu unu, bu u ra lar n alt s f için

lüks olarak nitelendirilebilece ini ifade etmi tir. Ona göre Mo Tzu ve takipçileri bu

131 Bkz.: A.e., s. 52
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f insanlar  göz önünde bulundurarak Konfüçyus’a ve takipçilerine bu

ele tirilerini yöneltmi lerdir.132

Mo Tzu son olarak, Konfüçyuscu Temel lkelerin sonuncusu olan Ming’i

Bilmek’i, ele tirir. Ming sözcü ünü kader anlam  üzerinde yo unla an Mo Tzu,

Konfüçyuscular n kadere yönelik bo  bir inanç içerisinde olduklar  ve böyle bir

inanc n da onlar  tembel yapt  görü ündedir.133

Mo Tzu’nun Ming’i Bilmeye yönelik ele tirisindeki tembelle tiklerine

ili kin bu görünürdeki gerekçe, asl nda onun Konfüçyuscu ö retiye ve bu ö retinin

savundu u gelene e kar  olumsuz tavr n üzerini örtmektedir. Asl nda Mo Tzu

için, Konfüçyuscular n kadercilikleri yüzünden tembel olu lar , bir sorun olarak,

ancak üçüncü derece öneme sahiptir. Mo Tzu’nun bütün derdi gelenek ve bu

gelene i savunan Konfüçyuscu ö retinin kendisidir. K saca, Mo Tzu burada

Konfüçyuscu ö retiye ve gelene e yönelik kesin olan olumsuz tavr  üzeri kapal

bir biçimde ifade etmi tir.

Konfüçyuscu Temel lkelerde ifade edildi i ekliyle, Ming sözcü ü sadece

kader de il ayn  zamanda buyruk anlam na da gelmektedir. Dolay yla Ming’i

Bilmek demek, Buyruklar  Bilmek demektir. Konfüçyuscu ö retiye  göre  bu

buyruklar, Gö ün Buyruklar r. O halde bilinmesi gereken de Gö ün

Buyruklar r. Konfüçyuscu ö retiye göre bizler, sonucun ne olaca

önemsemeden, görev ve sorumluluklar  Gö ün emretti i ekliyle yerine

getirmeliyiz. Ancak böyle davrand z takdirde gerçekten ba ar  elde edebiliriz.

Mo Tzu ise bu ekilde davranan bir kimsenin tamamen bireysel davrand

görü ündedir. Bu da onun toplumsal faydaya yönelik anlay  ile hiçbir ekilde

uyu mamaktad r. Bu nedenle Mo Tzu, kadercilik olarak ifade etti i Ming’i Bilmeyi

bo  olarak nitelendirmi tir. Bu, Mo Tzu’nun Ming’i Bilmeyi ele tirmesinde

dikkatimizi çeken önemli noktalardan birisidir.

Mo Tzu’nun Ming’i ele tirmesindeki di er önemli nokta, bu ele tirinin

yukar da belirtti imiz ikinci ve üçüncü ele tirilerini destekliyor olmas r. öyle ki,

Mo Tzu bu ele tirileri, gelene in emretti i ekilde yas tutulmas na, müzi e ve güzel

sanatlara yöneliktir. Yukar daki aç klamam zda Ming’i Bilmenin Gö ün

132 Bkz.: A.e., s. 52-53
133 Bkz.: A.e., s. 52
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Buyruklar  Bilmek oldu unu belirtmi tik. Konfüçyuscu ö retide Gö ün

Buyruklar  ile ifade edilen gelene in kendisi, yani di er bir ifade ile gelene in ifade

edildi i alt  klasik eserin kendisidir. Konfüçyuscu ö retinin  temel  ta lar  olan  bu

alt  klasik eserde, gelene in uygun gördü ü ekilde uygulanmas  gereken, törenlere,

müzi e, güzel sanatlara, ili kin kurallara yer verilmi tir. K saca, Mo Tzu Ming’i

Bilmeyi ele tirirken hem bir kez daha üzeri kapal  bir ekilde gelene e ve onu

savunan Konfüçyuscu ö retiye yönelik tavr  ortaya koymu tur hem de di er iki

ele tirisini desteklemi tir.

Mo Tzu retisinin ikinci k sm  olu turan, gelene e kar  duru u ve onu

savunan Konfüçyuscu ö reti’ye yönelik ele tirilerini özetleyecek olursak;

Mo Tzu’nun ilk ele tirisinin, her eyi kucaklayan sevgi fikrinin kesin olarak

kabul edilip, benimsenmesi için kulland  dini yapt na bir destek oldu unu

görürüz. Mo Tzu, gelene in ön gördü ü biçimde yas tutulmas  gerekti ine ili kin

ikinci ele tirisiyle, gelene in ve gelene in söylediklerinin bireysel fayda ve ç kar

içeren davran lar olduklar  ve toplumun düzenindeki çökü ün as l nedeninin

gelene in kendisi oldu unu ileri sürmü tür. Buna kar k, kendisine her eyi

kucaklayan sevgi fikrini ilke edinen jen insanlar n toplumun faydas  gözeterek

eylemlerini gerçekle tirece ini ve ancak bu türden davran lar n uygulanabilir

oldu unu ileri sürerek gelenek hakk ndaki bu olumsuz dü üncesini desteklemi tir.

Mo Tzu, Konfüçyuscu retide çok önemli olan müzi e ve güzel sanatlara ili kin

üçüncü ele tirisinde de, faydac k ve uygulanabilirlik fikri üzerinden, ö retisinin

merkezine yerle tirdi i her eyi kucaklayan sevgi fikrini ve gelene e kar  olan

tutumunu desteklemi tir. Dördüncü ve son ele tirisinde ise Mo Tzu dikkatleri farkl

bir noktaya çekerek, Konfüçyuscu retinin ve onu izleyenlerin olumsuz bir yönünü

gösteriyormu  gibi gözükse de, asl nda gö ün buyruklar  ad  alt nda insanlara nas l

davranmalar  gerekti ini söyleyen, onlar  yanl  yönlendiren gelene in ve onu

savunan Konfüçyuscu retinin direk olarak kendisine bir ele tiri yöneltmi tir.

Yukar daki aç klamalar  göz önünde tutularak öyle bir sonuca

ula abiliriz: T pk Konfüçyus’ta oldu u gibi Mo Tzu da, içerisinde ya ad , sosyal

ve politik hayatta çöküntülerin ya and , ahlak n yok oldu u bu dönemde toplumu

bu s nt dan kurtaraca na inand  bir tak m fikirler üretmi  ve bu fikirler

do rultusunda bir ö reti ortaya koymu tur.
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Mo Tzu’nun ö retisi, iki ana temel üzerine kurulmu tur. Bunlardan ilki, her

eyi kucaklayan sevgi fikridir. kincisi ise, gelene i savunan Konfüçyuscu ö retiye

yönelttikleri ele tirileridir. Mo Tzu’nun amac , faydal  ve uygulanabilir olmaya

yönelik bir ö reti olu turmakt r. Ö retinin hedefi, bütün insanlar n jen insan

olmas  sa lamakt r. Çünkü jen insanlar ndan olu an bir toplum, eylemlerini her

eyi kucaklayan sevgi ilkesine ba  kalarak gerçekle tirece inden, bireysel ç kar

gözetmeden topluma faydal  olacak bir ekilde görev ve sorumluluklar  yerine

getirecek, böylece toplumsal düzen, huzur ve ahlak sa lanm  olacakt r.

2.4. Ming Chia / Adlar okulu
 Çin dü ünce tarihinde önemli yeri olan okullardan birisi de ‘Ming

Chia’d r.134 ‘Ming’ sözcü ü, hem eski hem de günümüz Çincesinde ‘ad’ anlam na

gelir. Bu okuldan ‘Adlar Okulu’ olarak söz ediyoruz. Okulun bu terim ile

an lmas n sebebi, birazdan ele alaca z üzere, okul mensuplar n çal malar nda

özellikle ‘ming’ yani ‘ad’lar üzerine yo unla  olmalar r.

Adlar Okulu’nu ele alan kaynaklardan baz lar , bu okuldan söz ederken

‘Adlar Okulu’  yerine  ‘Yan ltmac lar Ekolü’ ifadesini kullanm lard r. Bunlar n

nda, okul mensuplar ndan yan ltmac  dü ünürler, mant kç lar, diyalektikçiler

ve hatta sofistler olarak da söz etmi lerdir.135

Daha önceki okullar  ele al rken, bu okullar n dü ünürlerinin geçmi lerine

bakt zda, bir tak m s flara mensup olduklar  gördük. Bu mensup olu , onlar n

dü ünce yap lar  biçimlendirmelerine ve kimliklerini olu turmalar na yard mc

olmu tur. Adlar Okulu, pien che ad  verilen bir s n uzant r. Pien che,

müzakereciler ya da tart mac lar olarak tercüme edilmi tir. Pien che’ lar, çeli kili

ifadeler kullanarak her zaman her yerde tart maya haz r bulunan; çe itli mant k

oyunlar na ba vurarak, ba kalar n do rulad klar  yanl layan ya da

134 Adlar Okulu ve mensuplar  ile ilgili daha ayr nt  bilgi için bkz.: Fung Yu-Lan, A History of
Chinese Philosophy, s. 192-194; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, The Spirit of Chinese Philosophy, s.
45-58; ayr ca bkz.: Yiu-ming, Fung, “The School of Names”, History of Chinese Philosophy, ed. by
Bo Mou,  Routledge History of  World Philosophies, Volume 3, NY, Routlege, 2009, s. 164-166;
ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 80-83; ayr ca bkz.: Dumitriu,
a.g.e., s. 23.
135 Mesela  bkz.: Dumitriu, a.g.e., s. 16; ayr ca bkz.: Störig, a.g.e., s. 151; ayr ca bkz.: Wing-Tsit, The
Source Book of Chinese Philosophy, s. 232-233; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A History of Chinese
Philosophy, p. 192; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A Sprit of Chinese Philosopy, s. 45.
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yanl lad klar  do rulayan; t pk  di er s flarda oldu u gibi, hünerlerini para

kar  herkesle payla an ki ilerdir. Pien che’lar n, çe itli davalara herkesten farkl

yorumlar getirerek, di er insanlar n haklar  para kar  savunduklar  göz önünde

tutuldu unda, bu terimi avukat sözcü ü ile de kar lamak mümkündür.136

Çin felsefe tarihinde, pien che olarak adland lan bu yan lt  dü ünürler ile

ilk defa Konfüçyus döneminde kar la lmaktad r. Konfüçyus ve takipçileri

gelenekten edindikleri bilgileri, toplumda ahlak n, düzenin ve birli in sa lanmas

ad na, gelene e ba  kalarak herkesle payla rlarken, yan lt  dü ünürler sadece

maddi kazanç kayg yla bu gelene e ait bilgileri diledikleri gibi uygulamaya

ba lam lard r. Çe itli mant k oyunlar na ba vurarak, gelene in onaylamad eyleri

bile sanki onayl yormu  gibi gösteren bu yan lt  dü ünürler, bu a  ve rt

görü lerinin toplumun ahlak  ve düzenini bozduklar  gerekçesi ile cezaland lm

ve ortadan kald lmak istenmi lerdir (Bkz.:Bölüm2.2.).

Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy adl  eserinde,

Konfuçyus döneminin ilk ve en önemli pien che’s n Teng Hsi (M.Ö.545-501)

oldu unu belirtmi tir. Teng Hsi, bütün ilgisini adlar üzerine yo unla rm r. Bu

yolla,  kanunlar  yorumlamaya ve analiz etmeye çal r. Onun as l olarak yapt ,

adlar n analizidir. 137

“Wei nehrinin ta mas  sonucunda, Cheng eyaletinden zengin bir adam bo ulmu  ve cesedi
bal kç  taraf ndan bulunmu tur. Adam n ailesi cesedi geri istedi inde, bal kç  ceset için
büyük bir ödül talep etmi tir. Bunun üzerine ne yapmalar  gerekti ini ö renmek için Teng
Hsi’ye giden aileye Teng Hsi, merak etmemelerini ve beklemelerini çünkü bal kç n bu
cesedi kendilerinden ba ka kimseye satamayacaklar  söylemi tir. Ailenin hiçbir ey
yapmad  gören bal kç , ne yapmas  gerekti ini ö renmek için kendisine gitti inde ise
Teng Hsi hiçbir ey yapmadan beklemesini, merak etmemesini çünkü ailenin, kendisinden
ba ka kimseden bu cesedi alamayacaklar  belirtmi tir.”138

Yukar daki bu al nt , pien che yani yan lt  dü ünürlerin içerisinde

bulunulan durumu, çe itli ak l yürütmelerde bulunarak nas l kendi lehlerine

çevirdiklerinin en güzel örneklerinden birisidir. Konfüçyus döneminde, gelene i

hiçe sayan özelliklerinden dolay  k ma u rayan bu ki ilere ait dü ünce yap , Mo

136 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 81-82
137 Bkz.: A.e., s. 80-82.
138 A.e., s. 90-9; ayr ca kr .: Störig, a.g.e., s. 137.
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Tzu’nun ölümünü izleyen y llarda yeniden kendisini göstermi  ve yeni bir okulun

kurulmas na vesile olmu tur. K saca, bir kez daha belirtmemiz gerekirse, Adlar

Okulu’nun dü ünce yap , pien che’lar nkinin bir uzant r. Teng Hsi kendi ç kar

do rultusunda bütün dikkatini adlar üzerine yo unla rken, gerçeklik (shih) olarak

adland lan varl k  görmezden gelmi tir.  O, bu ekilde ileri sürdü ü fikirleri ve

yapm  oldu u çal malar  ile Çin tarihinde bir ilki gerçekle tirmi tir. Teng Hsi’nin

adlar n analizi teorisi, Adlar  Okulu  ö retisi’nin dü ünce yap n temelini

olu turmu tur. Bu nedenle Teng Hsi, okul için önemli bir isim haline getirilmi tir.

Nitekim, Teng Hsi’nin ad , aralar nda yakla k 2 yy.’l k fark olmas na ra men bu

okulun kurucular  olarak kabul edilen ki ilerle birlikte an lm r. Adlar okulu’nun

kurucular  olarak iki isme i aret edilmi tir. Bunlardan bir tanesi Hui Tzu (Hui

Shih/M.Ö. 350-260), di eri ise Kung-sun Lung (M.Ö.284-259)’tur.139

“Örne in, Hsün Tzu Kitab ’n n 6. Bölümü’nde Hsün Tzu, Teng Hsi ve Hui Shih’  garip
teorilerle ilgilenmeyi ve tuhaf önermelerle u ra may  seven dü ünürler olarak tan mlam r.
Benzer ekilde Lü Shih Ch’un Ch’iu, […] Teng Hsi ve Kung-sun Lung’un çeli meli
tart malarla tan nd klar  söylemi tir.”140

Günümüz Honan Bölgesi’nin bir vatanda  olarak kabul edilen Hui Tzu’nun

kendisi ve fikirleri hakk nda günümüze kadar ula abilmi  en iyi kaynak Chuang Tzu

Kitab ’d r. Bu eser, Çin tarihinin en parlak zekas  olarak kabul edilen Chuang Tzu

(M.Ö. 396-286) taraf ndan yaz lm r. Chuang Tzu bu eserinin Dünya(T’ien Hsia)

adl  bölümünde, Hui Tzu’dan birbirini izleyen ve hatta ço u paradoksal olan on

aforizman n yazar  olarak söz etmi tir. Chuang Tzu’ya göre Hui Tzu, do ada

sürekli olarak de en eyler, yani de en gerçeklikler (varl klar) konusunda

çal malar yapm r. Hui Tzu, Adlar Okulu ö retisinde oldukça belirleyici olan

gerçek eylerin (varl k) göreli i oldu u fikrini ileri sürmü tür.141

Adlar Okulu’nun kurucular ndan olan Kung-sun Lung ise, Chou Devleti

Hanedanl ’na mensup bir ki idir. Hui Tzu’nun takipçisi olarak bilinen Kung-sun

Lung’un çal malar  göz önünde tutuldu unda, onun Çin Felsefe Tarihi’ndeki

139 Bkz.: A.e., s. 80-82
140 Bkz.: A.e., s.80-81.
141 Bkz.: A.e., s. 83; ayr ca bkz.: Yiu-ming, Fung, a.g.e., s.166.
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önemli isimlerden birisi oldu unu görürüz. Kung-sun Lung’un çal malar na dair

bilgi edinilebilecek en iyi kaynak, kendisi taraf ndan yaz lm  olan, Kung-sun Lung

Kitab ’d r. Kung-sun Lung, Hui Tzu’nun yapt n tersine dikkatini gerçekli in

görelili i üzerine de il, adlar n mutlakl  üzerine yo unla rm r. 142 Fung-Yu

Lan ad  geçen eserinde, Chuang Tzu Kitab ’n n 17. Bölümü’nde Kung-sun

Lung’un u ekilde belirtildi ini ifade etmi tir:

“Benzerlik ve farkl  birle tirdim, sertlik ve beyazl  ay rd m. mkâns n imkânl
oldu unu ispatlad m ve di erlerinin inkâr ettiklerini do rulad m. Bütün filozoflar n bilgisine
itiraz ettim ve bana kar  ç kart lan bütün iddialar  çürüttüm.”143

Yukar daki ifade, oldukça aç k bir ekilde, Kung-sun Lung’un asl nda

nelerin üzerinde çal , neler yapt , en önemlisi bu okulun ö retisinin

olu turulmas ndaki temel fikirlerin ve bu fikirlerin savunulmas ndaki yöntemlerin

neler olduklar  göstermektedir.

saca, bu iki dü ünür, iki ayr  fikri temsil ederek adlar okulu’nun ö retisini

olu turmu lard r. Hui Tzu taraf ndan ileri sürülen fikir, geçek eylerin(varl k)

göreli oldu udur. Kung-sun Lung taraf ndan ileri sürülen fikir ise, tümeller teorisi

olarak nitelendirilebilecek olan, adlar n mutlak(kesin) oldu udur. Adlar Okulu

retisi bir bütün olarak ele al nd nda bu iki fikrin aç k bir ekilde birbirlerini

bütünledi i görülür. Nitekim her iki dü ünür de, t pk Teng Hsi’nin yapt  gibi, bu

fikirlerini, adlarla gerçeklikler(varl k) aras ndaki ili kiyi göz önünde tutup,

dikkatlerini adlar üzerinde yo unla rmak suretiyle elde etmi lerdir. Hui Tzu ve

Kung-sun Lung’un, Adlar Okulu ö retisini ekillendiren bu fikirlerini, günümüze

kadar ula  olan çal malar ndan aç kça görmek mümkündür. Ancak, dü ünürlerin

çal malar na, çal mam n mant k bölümünde yer verece imiz için burada

de inmeyece iz.

Adlar Okulu dü ünürleri, gerçekli in tam olarak ortaya konulabilmesi için

özellikle adlar n nas l kullan lmas  gerekti i üzerinde durmu lard r. Adlar n

gerçeklikler(varl k) ile ili kilerini inceleyip, dikkatlerini adlar üzerine

142 Bkz.: A.e., p. 83,87; ayr ca bkz.: Hughes, a.g.e., p. 120-123; ayr ca bkz.: Yiu-ming, Fung, a.g.e.,
s.166.
143 Chuang Tzu’dan aktaran: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 80.
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yo unla rd klar nda, ekiller ve özelliklerin ötesinde yatan ey dedikleri eyi

ke fetmi lerdir.

Çin dü üncesinde, ekiller ve özelliklerin ötesinde yatan ey ile ekiller ve

özelliklerin içerisinde yatan ey ayr  çok önemlidir. Burada ekiller ve

özelliklerin ötesinde yatan ey ile ifade edilen ey, gerçek, shih yani varl k’t r.

Fung Yu-Lan burada ifade edilmek isteneni u ekilde aç klar:

“Örne in, büyük ve küçük, kare ve yuvarlak, uzun ve k sa, beyaz ve siyah’ n her biri ekil ve
özellik s r. Deneyimin nesnesi olan ve ya olma olas  olan her eyin belli bir ekli ve
özelli i vard r. Bunlar gerçek dünyadad rlar. Bunun kar nda, gerçek dünyada ekil ve
özelli i olan her nesne bir deneyim nesnesidir veya olmas  olas  vard r.”144

O halde ekiller ve özelliklerin ötesinde yatan, varl k(shih)’ r. ekiller ve

özelliklerin içerisinde yatan ise ad(ming)’d r. Fung Yu-Lan ad  geçen

eserindeAdlar Okulu arac yla, Çin felsefesinin en önemli problemlerinden

birisine de inildi ini belirtmi tir. Fung Yu-Lan, Ad(ming) ve varl k(shih)

aras ndaki ili kide, ad n ve varl k n nelere kar k geldi ini, ‘Bu bir masad r’ ve

‘Sokrates bir insand r’ önermeleri üzerinden aç klamaya çal r. Bu önermelerde

‘Bu’ ve ‘Sokrates’ varl k rlar. ‘Masa’ ve ‘insan’ ise burada ad rlar. 145

‘Bu bir masad r’ dedi imizde, ‘Bu’ sözcü ü, gelip geçici olan somut bir

varl k’a i aret etmektedir. Bunun yan  s ra ‘masa’ sözcü ü de meyen, oldu u gibi

kalan soyut bir ad’a i aret etmektedir. Bu ifadelerde gayet aç k bir ekilde görülür ki,

Hui Tzu ve Kung-sun Lung’un vurgulad  gibi, varl k görecelidir. Bunun yan

ra ad de mez yani mutlakt r. Buna benzer bir örnek daha güzellik ve güzel

kavramlar  üzerinden verilebilir. Örne in güzellik, kesinlikle güzel bir eyin ad  iken,

‘güzel bir ey’ sadece göreceli olarak böyledir; çünkü gelip geçici olana i aret

eder.146

Han Hanedan  dönemi baz  dü ünürlerine göre, adlar okulu mensuplar ,

kendilerine Konfüçyus’un adlar n düzenlenmesi ilkesini temel bir fikir olarak

kabul edip, ö retilerini olu turmu lard r. Bu dü ünürlere göre adlar okulu

144 Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 91.
145 Bkz.: A.e., s. 80.
146 Bkz.: A.e.; ayr ca kr .: Eberhard, Çin Tarihi, s. 57; ayr ca kr .: Störig, a.g.e., s. 151.
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mensuplar , Konfüçyus’un bu ilkesini oldu u gibi benimsememi lerdir. Onlar,

Konfüçyuscu bu ilkenin özünü tamamen de tirerek kendilerine göre

ekillendirmi ler ve bu suretle kendilerine özgü bir yap  haline getirmi lerdir.147

Fakat, Konfüçyus ve Adlar Okulu mensuplar , her ne kadar adlar n(ming)

ifade ettikleri gerçekliklerine (shih) tam olarak kar k gelmesi ve onlarla uyum

içerisinde olmas  gerekti i konusunda hemfikir olsalar da, adlar ve gerçeklik

(varl k) sözcüklerine yükledikleri anlamlar bak ndan birbirlerinden ayr rlar.148

Konfüçyus aç ndan ad, gelene in kurallar  taraf ndan belirlenmi , bir

nesneye atfedilmi dilsel öz’dür. Bununla birlikte gerçeklik yani varl k ise

gelene in kurallar  taraf ndan belirlenen, uygun bir temsilcide tan mlanan ahlaki

rolleri belirtmek amac yla kullan r. Bu do rultuda adlar n düzenlili i, ad n

içerisinde tan mlanm  olan ahlaki kurallar ile ad n atfedildi i temsilcinin eylemlerin

birbirleriyle uyum içerisinde olmas  demektir. Ad n içerisinde yer alan ahlaki

kurallar, ad n atfedildi i temsilcinin özünü olu turur. K saca, Konfüçyus’un adlar n

düzenlenmesi teorisi, ahlaki bir yap  içerisinde yer alan, belli bir unvana ya da

konuma sahip bir nesnenin ahlaki yükümlülü üdür.149

Ne var  ki, Konfüçyus’a özgü bu ahlaki yakla m, Adlar Okulu mensuplar

taraf ndan benimsenmemi tir. Onlara göre herhangi bir ad, uygun ve nesnel kar

olmas  bak ndan gerçeklik ile ba nt  içerisinde bulunmal r.150 Zaman içerisinde

Konfüçyus’un yukar da ifade etti imiz bu ahlaki ve pragmatik yakla  daha çok

ilgi görmü  ve adlar okulu mensuplar n kavramsal ve mant ksal yakla mlar

ele tirilmi tir. Adlar Okulu mensuplar  daha sonra kurnaz tart mac lar ve hatta

yalanc lar olarak nitelendirilmi lerdir. Bu nedenle, yukar da en önemli dü ünürleri ile

birlikte ele al nan bu okulun Çin Felsefe Tarihi’nde sosyal ve politik aç dan tam bir

etki sahibi oldu u söylenemez. Bu okulun dü ünce yap n etkisi sadece, yine

mant k bölümünde ele alaca z üzere, Yeni Moistler olarak belirtilen bir ak m

üzerine olmu tur.151

147 Bkz.: Yiu-ming, Fung, a.g.e., s. 165
148 Bkz.: A.e.
149 Bkz.: A.e., s. 165-166
150 Bkz.: A.e.
151 Bkz.: A.e.
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2.5. Ying - Yang Chia / Ying - Yang Okulu
Yin Yang Okulu, Eski Çin Felsefesi tarihinde yer alan önemli okullardan bir

di eridir.152 Yin Yang Okulu geleneksel felsefe anlay na sahip bir okul de ildir.

Birazdan daha ayr nt  olarak ele alaca z gibi bu okul, temelini “okültcülük

(occultizm)”ten153 alm r. Bu okul mensuplar n do aya dair izlenimleri,

incelemeleri ve yorumlar  vard r. Bu do rultuda elde ettikleri verileri insanlar n

yarar na kullanmaya yönelik çal malar yapm lard r. Do a ve insan aras ndaki

ili kiye yönelik ortaya koyduklar  bir tak m teoriler, bilime olan yatk nl klar  bize

gösterir. Yin Yang Okulu’nun do ay  anlamak üzere yapt  çal malar, onlar n

mistik bilimlerden do a bilimlerine do ru yol almalar  sa lam r. Han

katalo unda bu okulun 21 dü ünürü ve onlar n eserlerinin ba klar  yer al r.154 Ne

yaz k  ki  “Yin Yang Okulu Uzmanlar ” olarak adland lan bu dü ünürlerin ad

geçen eserlerinin hiç biri günümüze ula amam r. Ancak Yin Yang Okulu’na

ili kin en kapsaml  bilgilere TsouYen’i ve onun dü üncelerini konu edinen eserlerin

incelenmesi sonucunda ula labilmektedir.

TsouYen, dü ünceleri, çal ma alanlar , yöntemi ve ortaya koymu  oldu u

teorileri göz önünde bulundurularak Yin Yang Okulu’nun en önemli ismi olarak

kabul edilmi tir. TsouYen’in dü üncelerine, çal ma alanlar na, yöntemine ve ortaya

att  teorilerine derinlemesine girmeden önce yukar da Yin Yang Okulunun

temelini olu turdu unu belirtti imiz Okült sanatlar, Okültcülük ve Okültcülü ün

yöntemi hakk nda bilgi vermemizin yararl  olaca  kanaatindeyiz.

2.5.1. Okültcülük, Okült Sanatlar ve Okültcülü ün Yöntemi
Çin Felsefe Tarihi’ni bir bütün olarak ve derinlemesine incelemi  olan Fung

Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy adl  eserinde155 Yin Yang

Okulu’nun temelini “okültcülük”ten ald  belirtmi tir. Okültcüler, Antik Çin

152 Yin-Yang Okulu ve mensuplar  ile ilgili daha ayr nt  bilgi için bkz.: Fung Yu-Lan, A History of
Chinese Philosophy, s. 159-169; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese
Philosophy, s. 129-142; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in Classical Times, s. 212.
153 Okült kelimesi, gizli (mistik) bilgiler anlam na gelmektedir.
154 Bkz.: Han Katalo u’ndan aktaran: Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in Classical Times, s. 212-
215.
155 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 129.
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döneminde fang shih olarak adland lan, okült sanatlar  icra eden ki ilerdir. Bu

okült sanatlar Eski Han Hanedanl ’n n Tarihi adl  eserin ‘Edebiyat Üzerine

Bilimsel ncelemeler’ bölümünde alt  s fta grupland lm r.  Eserde ‘Astroloji,

Takvim, Be  Element, Kehanet, Di er Çe itli Kehanetler ve Formlar Sistemi’ olarak

ralanm  olan bu alt  sanat n ne olduklar  ve ne amaçla kullan ld klar öyle

belirtilmi tir:

“Astroloji, yirmisekiz tak my ld  s ral  olarak düzenlemeye ve be  gezegenin, güne in ve
ay n hareketlerini not ederek böylece talih ve talihsizlikle ilgili bildirimleri
kaydetmeye/olu turmaya yarar. Takvimler, dört mevsimi düzenli bir ekilde

ralamak/belirlemek, ekinoks ve gün dönümü zamanlar  belirlemek, güne in, ay n ve be
gezegenin uygun(luk) dönemlerini not almak, böylece so uk ve s cak, ya am ve ölüm gibi
gerçeklikleri/etkinlikleri incelemeye yarar. Bu sanat sayesinde felaketlerin/afetlerin gizemi ve
refah n mutlulu u görünür bir biçimde ortaya ç kar. Be  Element, be  gücün dönü ümünden
do ar. En uzaktaki limitine vard nda ula amayaca  hiç bir ey yoktur. S ralamada
dördüncüsü, Civanperçemi bitkisinin saplar yla yap lan anlamland rmalar/okumalar ve
kaplumba a kabu u veya bir s n omuz/kürek kemikleri ile yap lan kehanettir.  Bu  iki
yöntem Antik Çin’de kehanet için kullan lan iki ana yöntemdir. kinci metodda kahin,
kaplumba a kabu u ya da düz yüzeyli bir kemik üzerinde bir delik açar. Sonra metal bir
çubukla bu delikten  verir. Bu yolla kabuk ya da kemik yüzeyinde bir tak m çatlak izleri
yay r. Çatlaklar n ald ekiller kahin taraf ndan yorumlan r ve böylece sorulan sorular n
yan tlar  verilir. lk metodda ise kahin, “De imler Kitab  (Book of Changes)”ndaki
yorumlara dayanarak civanperçemi saplar  ustal kla idare ederek say sal kombinasyonlar
olu turur. Bu sanattan sonra çe itli di er kehanetler gelir. Ve gruplaman n son s ras nda
formlar sistemi yer al r. Formlar sistemi, physiognomy ve son zamanlarda “feng shui”olarak
bilinen “rüzgâr ve su”yu beraberinde getirir. Feng shui insan n kâinat n bir ürünü oldu u
anlay na dayan r. Bu nedenle, ki inin ya ad  ev ve/veya gömülece i yer do al güçlerle-
rüzgâr ve su gibi- uygunluk içerisinde düzenlenmelidir.”156

Görüldü ü üzere okültcüler do ay , do aya ait unsurlar , fenomenleri ayr ca

onlar n özelliklerini incelemi ler ve kendilerine göre bunlardan bir tak m yorumlar

kartm lard r. Bu yorumlar arac yla do al olaylar n insan hayat nda nas l ve ne

kadar etkili oldu unu ortaya koymaya çal lard r.

Gündelik hayat ve gelecek ile ilgili pek çok soruya yan t olarak ortaya

att klar  bu yorumlar, di er bir ifade ile kehanetler, onlar n zamanla do ay

ke fetmelerini sa lam r. Yukar da belirtildi i gibi okültcülerin do ay

ke efetmeleri ve onda bulduklar  yan tlar  kendi hizmetlerine sunma çal malar ,

onlar  yava  yava  do aüstü güçlere inanmaktan uzakla rm r. Bunun yerine

evreni do al güçlerle aç klamaya yönelmi lerdir. Bu nedenle, okültcülük zaman

içerisinde bir bilim haline dönü mü tür.

156 A.e., s. 129-130.
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“Okültcülük temelinde bat l inançlara dayansa da do ay  derinlemesine incelemesi, onu
pozitif bir tav rla yorumlamas  ve elde etti i verileri insanlar n hizmetine sunmas yla bir
bilim haline gelir.”157

Daha önce de belirtti imiz gibi temeli okültcülü e dayanan ve zamanla

kendini geli tiren Yin Yang Okulu, yorumlar  ortaya koyarken gerçek olgulardan

hareket eder. Bu okula göre do al olaylara sebep olan eyler do al güçlerdir.

Böylece bu okul da, okültcülükte oldu u gibi, bilime olan yatk nl  bize gösterir.

Yin  Yang  Okulu’nun kesin olarak kimin taraf ndan kuruldu u bilinmese de,

yukar da da i aret edildi i gibi yap lan ara rmalar ve incelenen kaynaklar

sonucunda, M.Ö. 3.yy.’da, bu okulun en önemli figürünün TsouYen oldu u

görülmü tür.

2.5.2. TsouYen ve Yöntemi
Eski Çin tarihinde çok önemli bir yeri olan Ssu-ma Ch’ien ’in Tarihsel

Kay tlar ndan edindi imiz bilgiye göre “Zou Yan(TsouYen), imdiki Shandong

eyaletinin merkezi yeri olan Ch’i’nin yerlisidir ve Meng Tzu’dan k sa bir süre sonra

ya am r.”158 Ssu-ma Ch’ien bu eserinde, TsouYen’in teorilerine, yöntemine, bu

yöntemini uygulad  çal ma alanlar na oldukça geni  yer ay rm r. Onun yöntemi

ile ilgili olarak eserinin yetmi  dördüncü bölümünde öyle der: “Zou

Yan(TsouYen) n yöntemi, ilk olarak küçük objelerin incelenmesi ve sonra limitsiz

bir hale ula ncaya kadar onlar n geni letilmesidir.”159

TsouYen yöntemini sadece Teorik bilgi alanlar nda de il, co rafya ve tarih

gibi alanlarda da uygulam r. O üzerinde çal aca  herhangi bir konuyu en ufak

ayr nt ndan hareket ederek ele al r. Daha sonra yapt  ara rmalar ve incelemelerle

bu ufak ayr nt  geni letir. Elde edece i veriye ula abilmek için, en ufak ayr nt dan

hareketle yapt  bilimsel yolculu u sanki s rs z olan n kendisine –s rs z bilgiye-

ula ncaya kadar devam ettirebilece ini dü ünür.

157 A.e., s. 130
158 A.e., s. 135
159 A.e.
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“O Çin’in önemli da lar , büyük nehirlerini ve birle en vadilerini ku lar  ve böceklerini,
denizinin ve topra n(kum) ürünlerini, madenlerini, denizlerin ötesindekileri ve insanlar n
göremediklerini s fland rarak ba lam r... E itimcilerin “Orta Krall k” olarak
adland rd klar  geli tirmi , bütün dünyada tek bir yere yerle tirmi  ancak seksen birde
birine yerle tirmi tir. O Çin’i K l Bölgenin ruhani k tas  olarak adland rm r. Çin’in yan

ra K l Bölgenin ruhani k tas na benzeyen ba ka k talarda vard r. Çin ile beraber dokuz
ta vard r. Bunlar n her birinin etraf  ufak denizlerle çevrilidir. Bu nedenle hiç kimse ve hiç

bir yarat k birinden di erine geçemez. Bu dokuz k ta bir bölüm biçimler. Ve bunlar gibi
dokuzar bölümler daha vard r. Bunlar n d nda /s nda okyanus var. Bu da yerle gö ün
birle ti i yer.
…

O ilk olarak modern zamanlardan söz etti ve buradan di er alimlerin kaydettikleri bilgilerle
Huang Ti (Sar mparator) zaman na kadar geri döndü. Bunlarla birlikte ça lardaki yükseli
ve dü leri olu turan etkenleri takip etti. Kehanetlere, fallara ve bunlar n sonuçlar na bakt .
Yer ve Gök var olmadan önceki zamana kadar geni  bir ara rma yapt . Yer ve gö ün
ayr ld  andan ba layarak ve a ya do ru ilerleyerek bu be  gücün de imi ve
devrimleri/dönü ümleri hakk nda ve hükümdarl klar n/yönetimin ve farkl  di er kehanetlerin
bu güçlerle olan uyumunu gözlemledi.”160

TsouYen’in eserlerini yüz binden fazla kelime kullanarak olu turdu u kabul

edilir. Ba larda da belirtti imiz gibi bu eserlerin tümü kayboldu undan onun

kendisine ve yapm  oldu u çal malara ait bilgilere ilk elden ula lamamaktad r.

Ayr ca kendisi taraf ndan kuruldu unu dü ündü ümüz “Yin Yang Okulu”na ait

bilgilere de onun hayat  ve dü üncelerini konu edinen bu ikincil kaynaklardan

ula labilmektedir.

TsouYen, dü üncelerini çal malar , yöntemini ve teorilerini okulun di er

dü ünürleriyle yapt  ortak çal malar sonucunda daha da geli tirmi tir. Böylece bu

okulu Yin  Yang  Okulu yapan ve okulun ad yla birlikte an lacak olan Yin Yang

Okulu Teorisi’ni ortaya koymu tur.

2.5.3. Yin Yang Okulu Teorisi
Yin Yang Okulu’nun do al olaylara sebep olarak do al güçleri gösterdi ini

ve bu ekilde gerçek olgulardan yola ç larak yap lan bir yorumun da bu okulun

bilimsel bir yatk nl  oldu unu bize gösterdi ini ifade etmi tik. Buradan hareketle,

do adaki birlik ve çoklu u, karma a ve uyumu, do al olaylar , do al olaylar n insan

ya am  üzerindeki etkilerini, do a ile insan aras ndaki etkile imi ve uyumu kendisine

problem olarak alan Yin Yang Okulu, bu problemlere aç kl k getirmek amac yla,

çok eskiden beri var olan “Be  Unsur Teorisi”ni  ve  “Yin Yang Teorisi”ni

160 A.e., s. 135-136.
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sentezleyerek yeni bir teori ortaya koymu tur.161 “Yin Yang Okulu Teorisi” olarak

adland rabilece imiz bu teoriye göre var olu u ekilde ifade edilmi tir:

“Var olu , belli kurallara boyun e en, belli modelleri izleyen, önceden belirlenmi , uyuma
dayand lm  bir de im sürecidir. Bu teoride as l olarak eylemin kurallar  ile düzen ve
süreç üzerinde durulur.”162

Yin Yang Okulu’nun yukar da belirtilen problemleri çözmek üzere ortaya

koyduklar  teori, onlar n bir tak m sonuçlara varmas  sa lam r. Ancak bu

sonuçlara geçmeden önce, bu okulun söz konusu teorisini olu turabilmek amac yla

sentezledi i, çok eskiden beri var oldu unu belirtti imiz “Be  Unsur Teorisi” ve

“Yin Yang Teorisi” nin genel olarak neler olduklar n aç klanmas  yerinde

olacakt r.

ncelenen bütün kaynaklarda Eski Çin’de evrenin yap  ve temelini,

dünyada varl a gelen eyleri ve onlar n yap  aç klamak üzere Yin Yang ve Be

Unsur olarak bilinen bu iki temel teorinin ileri sürüldü ü görülmü tür. Her iki

teorinin de bir metafizik ve bir kozmoloji tasarlamak yönünden erken Çin giri imi

olarak say labilmesi mümkündür.163 “Be  Unsur”  teorisine,  “Hung Fan(Büyük

Model)”164 ve “Yüeh Ling(Ayl k Buyruklar)” olarak adland lan Yin Yang Okulu

yaz tlar nda rastlanm r. “Yin ve Yang” teorisine ise, De imler Kitab ’nda yer

verilmi tir.165 Bu kitaba ili kin bilgilere çal mam n üçüncü bölümünde daha

ayr nt  yer verilecektir.

161 Bkz.: Chan Wing-Tsit, A Source Book of Chinese Philosophy, s. 244-245; ayr ca bkz. Chan
Wing-Tsit, “Chinese Philosophy”, The Encyclopedia of Philosophy, Vol. 2, Paul Edward (ed.), New
York, Macmillan Publishing Co., Inc & The Free Press, 1967, s. 89; ayr ca bkz. Dumitriu, a.g.e., s.
19.
162 Wing- Tsit, A Source Book of Chinese Philosophy, p. 244 -245; ayr ca bkz. Wing-Tsit, “Chinese
Philosophy”, s. 89.
163  Bkz.: Wing-Tsit, A Source Book of Chinese Philosophy, s. 245; ayr ca bkz.: Wing-Tsit,
“Chinese Philosophy”, s. 89.
164 “Hung Fan, Chou Hanedan n Kral  Wu’ya Viscount of Chi, .Ö.20. yy.’ n sonlar na do ru Kral
Wu taraf ndan fethedilen Shang Hanedan ’n n prensi, taraf ndan gönderilen bir konu man n
kay tlar r. Bu konu mas nda Viscount of Chi, .Ö.22.yy.’da ya ad  söylenen Hsia Hanedan ’n n
geleneksel kurucusu olan Yü’ye fikirlerini atfeder/sunar. “Grand Norm”un as l tarihi olarak modern

itim onu .Ö.4. veya 3. yy. çerisine yerle tirmeye meyillidir.” Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short
History of Chinese Philosophy, s. 131.
165 Bkz.: Wing-Tsit, A Source Book of Chinese Philosophy, s. 244 -245; ayr ca bkz. Wing-Tsit,
“Chinese Philosophy”, s. 89; ayr ca bkz. 1966, Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese
Philosophy, s. 131. ayr ca bkz Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s.  131.
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Evrenin yap n ve temelinin, bununla beraber varl a gelen eyler ve

onlar n yap n aç klanmas  hususunda Eski Çin tarihinde oldukça önemli bir yeri

olan  “Be  Unsur Teorisi”, ad ndan da anla laca  gibi, be  unsurun temel

al nmas yla geli tirilmi tir. Yukar da da belirtti imiz gibi, Yin  Yang  Okulu

yaz tlar ndan biri olan Hung Fan’da bu  unsurlar n var olu  formlar u ekilde ele

al nm r:

“Hung Fan’da bize dokuz kategori verilir. Bu kategorilerden ilki “Wu Hsing” yani “Be
Unsur”dur. Bu unsurlar n ilki su, ikincisi ate , üçüncüsü tahta, dördüncüsü metal ve be incisi
toprakt r. Suyun do as , nemlendirmek ve alçalmakt r. Ate in do as , yanmak ve
yükselmektir. Tahtan n do as , bükülmek ve düzle mektir. Metalin do as , esnemesi ve
modifiye olmas r. Ve son olarak topra n do as , ekimi ve biçimi sa lamak/ ekin biçmek
ve hasat toplamakt r.

Di er kategori “Be  Fonksiyon”dur. Bunlardan ilki ki isel görünü tür. kincisi
içerikli konu mad r. Üçüncüsü görü /vizyondur. Dördüncüsü duyu tur. Ve son olarak
be incisi dü üncedir. Ki isel görünü  edebe uygun olmal r. Konu ma(n n içeri i) belli bir

ray  takip etmelidir/düzenli olmal r. Görü /vizyon aç k olmal r. Duyu  kesin olmal r.
Ve son olarak dü ünce derin olmal r. Edepli olmak ciddeyeti ortaya ç kart r. S ral  düzen,
intizam  meydana getirir. Aç kl k, zekây  ortaya ç kart r. Kesinlik, temkinlili i/tasar
meydana getirir. Ve derinlik, bilgeli i ortaya ç kart r.

imdi bu dokuz kategoriden sekizinciye atl yoruz. Bu kategori çe itli alametleri
içerir. Hung Fan’ n belirtti i ekilde bunlar: ya mur, gün , s cakl k, so uk, rüzgâr ve
mevsimliliktir. Bunlar tam ve düzenli/s ral  olarak geldiklerinde pek çok bitki bereketli ve
kaliteli olacakt r. Ancak bunlar n herhangi birinde bir fazlal k, a k olursa felaketler ortaya

kacakt r. Bu alametlerin olumlu halleri u ekildedir: Hükümdar n ciddiyeti, mevsim
ya murlar yla takip edilir. Onun düzenlili i, mevsimsel gün yla takip edilir. Onun zekâs ,
mevsimsel s cakl kla takip edilir. Onun temkinlili i, mevsimsel so uklukla takip edilir. Onun
bilgeli i, mevsimsel rüzgârlarla takip edilir. Olumsuz halleri de u ekildedir: Hükümdar n
ciddiyetsizli i, sürekli ya murlarla takip edilir. Onun küstahl  kal  gün yla takip edilir.
Onun tembelli i kal  s cakl kla takip edilir. Onun acelesi kal  so uklarla takip edilir. Ve
cahilli i kal  rüzgârlarla takip edilir.”166

Görüldü ü üzere, “Be  unsur (Wu Hsing)” Hung Fan’da verilen dokuz

kategoriden ilkidir. Be  Unsur bu eserde di er sekiz kategori ile iç içe geçirilmi  bir

biçimde ele al nmad ndan, evren ve var olu  ile ilgili olarak bir tak m sorular n

yan tlanmas nda tam olarak belirleyici özelliklere sahip de ildir. Ancak  Hung Fan’ n

kendisi bir bütün olarak ele al nd nda burada esas olarak üzerinde durulan konunun

insan ile do a aras nda söz konusu bir etkile imin oldu unun ortaya konmaya

çal lmas  oldu u görülür. Toplumda as l belirleyici ki i olan hükümdar n

davran lar  ve yönetimi ikinci kategoride yer alan bu fonksiyonlarla

166 Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 131-132.
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ili kilendirilmi tir. Hükümdarl n iyi bir biçimde idare edilmemesi durumunda

do al ya amda normal olmayan fenomenlerin ortaya ç kmas na neden olur. te bu

fikir, daha sonra Yin  Yang  Okulu taraf ndan geli tirilecek olan, do a ve insan

aras nda var oldu u söylenen etkile imin bir teori olarak ele al nmas na vesile olur.

Fung Yu-Lan A Short History of Chinese Philosophy adl  eserinde nsan ve do a

aras ndaki ili kinin Yin  Yang  Okulu’na göre iki dü ünme çizgisi ile

aç klanabilece ini belirtir:

nsan ve do a aras ndaki bu ili ki Yin Yang Okulu’na göre iki dü ünme çizgisi ile
aç klanabilir. Bunlardan biri teolojik olan dü ünce çizgisidir. E er Hükümdar ülkesini yanl
bir biçimde idare ederse, Gök buna sinirlenir. Onun k zg nl  yukar da belirtildi i üzere
do al olmayan fenomenlerin ortaya ç kmas na sebep olur. Di er dü ünce çizgisi ise mekanik
oland r. Buna göre, Hükümdar n yönetiminin iyi ve do ru olmamas  karga an n olu mas na
sebep olur. Anormal fenomenler de bunun sonucunda do ada otomatik olarak ortaya ç karlar.
Bu dü ünceye göre evren bir mekanizmad r. Bir bölüm çal mad  zaman di er bölümde
bundan otomatik olarak etkilenir.”167

Fung Yu-Lan, bu bak  aç lar ndan kolayl kla ilk dü ünce çizgisinin bu

okulun “okült ruhunu” ve ikinci dü ünce çizgisinin de “ bilimsel ruhunu” yans tt

anlayabilece imizi ifade etmi tir. ster “teolojik dü ünce çizgisi”yle, ister “mekanik

dü ünce çizgisi”yle aç klans n, do a ile insan aras nda etkile imin oldu u kesinlikle

kabul edilmesi gereken bir gerçektir.

Yin Yang Okulu yaz tlar ndan bir di eri olan Yüeh Ling (Monthly

Commands)”de ise be  unsur, u ekilde belirtilmi tir:

“Yue Ling(Yüeh Ling), yöneticilere ve insanlara do an n güçleri (be  unsur) ve bunlardaki
uyumla nas l ya amalar  gerekti ini ve neler yapmalar  gerekti ini ay ay gösteren küçük bir
takvimdir. Burada evrenin yap  Yin-Yang Okulunun terimleri ile tarif edilmi tir. Bu yap
spacio-temporal’dir. Bu u anlama gelir: Bu yap  hem uzayla hem de zamanla ba lant r.
Antik Çinliler kuzey yar mkürede yer ald klar ndan do al olarak güneyi s cakl n ve kuzeyi
so uklu un yönü olarak belirlemi lerdir. Böylece dört mevsimi pusulan n dört yönü/noktas
ile ili kilendirmi lerdir. Yaz, güneyle; K , kuzeyle; lk Bahar do uyla(çünkü güne  do udan
do ar); Son Bahar, bat yla(çünkü güne  bat dan batar) ili kilendirilmi tir. Okul ayn  zamanda
mevsimlerin, gece ve gündüzün de imini de minyatür bir tabloda gösterir. Böylece sabah-
ilk bahar , ö len-yaz , ak am-son bahar  ve gece-k   simgeler (…) Güney ve yaz s cakt r,
çünkü güney yön olarak ve yaz da zaman olarak ate  elementinin ya da gücünün en bask n
oldu u dönemdir. Kuzey ve k  so uktur, çünkü kuzey yön olarak ve k  da zaman olarak su
elementinin en bask n oldu u dönemdir. Su, kar ve buz ile ili kilidir ki bunlar da so uktur.
Bunun gibi tahta elementi de do u ve ilkbaharda bask nd r. Çünkü ilkbahar bitkilerin
büyüdü ü bir zaman dilimidir. Metal de bat da ve son baharda bask nd r. Çünkü son bahar

167 A.e., s. 132-133.
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yaprak dökümü zaman r. Sadece toprak elementi herhangi sabit bir yön ve mevsimle
il kilendirilmemi tir. Monthly Commands’e göre toprak bu be  gücün merkezindedir. Bu
durumda da pusulan n dört noktas n tam ortas ndad r. Bask n oldu u zaman son bahar ile
yaz aras nda bir döneme denk gelir.”168

Yukar daki al nt da Yüeh Ling’in yöneticilere ve insanlara, do an n güçleri

olan Be  Unsur ile nas l uyum içerisinde ya amalar  gerekti ini gösteren, takvime

benzer bir ey oldu u görülür. Burada Be  Unsur, Hung Fan’da oldu unun tersine,

di er kategorilerle iç içe geçmi  bir biçimde ele al nm r. Bu bak mdan be  unsur

teorisi, söz konusu unsurlar n hem uzay hem zaman hem de insan n bütün yap p

etmeleriyle ili kili oldu unu gösterir.

Be  Unsur’un Yin Yang Okulu’nun her iki yaz nda da nas l ele al nd

belirttikten sonra di er kaynaklardan da edindi imiz bilgiler do rultusunda Be

Unsur Teorisi’nin genel olarak ne oldu unu; bir tak m fenomenlerin ortaya

nda, evrenin ve var olanlar n yap nda ne gibi etkileri oldu unu aç klayabiliriz.

2.5.3.1. Be  Unsur Teorisi
lk olarak M.Ö. 20.yy.’dan öncesine ait oldu u iddia edilen metinde169 ortaya

km  olan “Wu Hsing (Be  Unsur)” M.Ö. 4.yy.’da yükseli e geçen bir fikir

olmu tur. Fung Yu-Lan’a göre pek çok Sinolog “hsing” sözcü ünün tam kar

olarak ortak bir karara varamam  olsalar da “hsing” terimi Çince’de “hareket

etmek/davranmak/oynamak” ,  “yapmak” anlam na gelir. Dolay yla “wu hsing”

terimi dilbilimsel olarak tercüme edildi inde “be  etkinlik/be  unsur/be  element

(yap p eden/sebep olan)” anlam na gelebilir.170 Çeviri eserlere genel olarak

bak ld nda “wu hsing” teriminin kar  olarak daha çok “Be  Unsur” 171

ifadesinin kullan ld  görürüz. Be  unsur üzerinde durulan genel fikir “de ken

var olu  durumlar ”d r.172 Bu be  de ken var olu  durumu “tahta, ate , toprak,

168 A.e., s. 133-134.
169 Söz konusu metnin do rulu u ispatlanamam r. Ancak metnin do rulu u ispatlansa bile metinde
o zamanlarda ifade edilmi  olan wu xing kavram  ile di er metinlerdeki wu xing kavram n ayn
anlama gelip gelmedi inden emin olamay z. Bkz.: A.e., s. 131.
170 A.e.
171 Biz bu çal mada yerine göre Be  Element, Be  Unsur, Be  Kuvvet ifadelerini kullanaca z.
172 Bkz.: Herrlee G. Creel, Chinese Thought from Confucius to Mao Tse-tung, London, University
of Chicago Press, 1953, s. 172-173; ayr ca bkz.: Alan Watts, Suyun Yolu Tao, çev. Ela Gürdemir,
stanbul, Dharma, 2001, s. 67-68, ayr ca bkz.: Eberhard, Çin Simgeleri Sözlü ü, s. 107.
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metal ve su”dur. Bu unsurlar n hepsi bir bütünü olu turur. Bunlar statik de il, be

dinamik, birbirlerini etkileyen kuvvetlerdir.173

Çin Felsefesi’nde be  unsurun s ralamas  oldukça önemlidir. Onlar n do alar

da göz önüne tutularak yap lan s ralama u ekildedir: “Tahta yak t olarak ate i

do urur; ate  kül olur topra  ortaya ç kart r; toprak madenlerinde metali bar nd r;

metal çi  tanelerini kendine çeker suya dönü türür; su a ac  besledi i gibi tahtay

besler.”174

Kuvvetler aras ndaki bu s ralamaya “hsiang sheng”  denir.  Bu  terim,

“kar kl  do ma ve ayr lmazl k” olarak tercüme edilir yani “kuvvetlerin birlikte

ortaya ç eklindeki düzen” olarak tercüme edilmi tir.175 Burada unsurlar

aras nda s ral  bir biçimde ilerleyen sebep - sonuç ili kisi de il, e  zamanl  olarak

gerçekle en bir yer de tirme, döngü, dönü üm söz konusudur. Birbirlerine s

ya ba  olan bu kuvvetlerden birinin olmamas  durumunda di eri de var olamaz.

Onlar birbirlerini do ururlar, üretirler, meydana getirirler. Biraz önce belirtti imiz bu

ralama (hsiang sheng) “olumlu s ralama” olarak adland r. Bunun yan  s ra bir

di er s ralama ekli ise “olumsuz s ralama” d r.  Burada unsurlar aras nda kar kl

zaferin temel al nd  bir düzen söz konusudur. Buna göre: “Tahta saban olarak

topra  yener; toprak barajlar ve benzeri engelleri ile suya kar  zafer kazan r; su

ate i söndürerek yenilgiye u rat r; ate  metali eritir, s la r; metal de buna

kar k tahtay  keser.”176

Chan Wing-Tsit’in, A Source Book of Chinese Philosophy adl  kitab nda

belirtti i üzere, Ch’in ba bakan  olan Lu “Be  Kuvvet ve Onlar n Do as ” hakk nda

öyle bir aç klamada bulunur:

“Lu’nun yapm  oldu u aç klamaya göre, su do as  gere i rutubetlendirir ve alçal r.
Rutubetlendiren ve alçalan tuzlulu u ortaya ç kart r; Ate  do as  gere i yanar ve yükselir.
Yanan ve yükselen ac , sertli i, kini do urur; Tahta do as  gere i e rilir ve düzdür.

riltilebilen ve düz olan ek ili i, küskünlü ü meydana getirir. Metal do as  gere i esner ve

173 Be  unsur yada element olarak çevrilen “Wu hsing” kavram , TsouYen kendi çal malar
do rultusunda “Wu Te” yani be  kuvvet olarak ifade etmi tir. Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History
of Chinese Philosophy, s. 131.
174 Watts, a.g.e., s. 67-68.; ayr ca bkz. Creel, a.g.e., s. 172-173.
175 Bkz.: Watts, a.g.e., s. 55, s.68.
176 Watts, a.g.e., s. 67-68; ayr ca bkz.: Creel, a.g.e., s. 172-173.
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de tirilebilir. Esneyen ve de tirilebilen buruklu u, ac  olu turur. Toprak do as  gere i
ekim ve ürün toplamak için haz rlan r. Ekimi ve hasat  sa layan tatl  do urur.”177

Be  unsur, do alar  göz önünde bulundurularak, be  yön, be  renk, be  tat,

dört mevsim, be  hayvan ile ili kilendirilmi tir.

“Bu be  kuvvetin (element) kendileriyle ba da lan renkler ve yönler vard r. Do u, tahta
ile ba da lm r ve rengi mavidir. Güney, ate  ile ba da lm r ve rengi k rm r.
Bat  Metal ile ba da lm r ve rengi beyazd r. Kuzey, su ile ba da lm r ve rengi
siyaht r. Merkez, toprak (yeryüzü) ile ba da lm r ve rengi sar r. Ayr ca bu be  kuvvet
ile y n dört mevsimi, be  hayvan, be  tat v.b. pek çok paralel dizi ba da lm r.”178

Çin tarihi incelendi inde bu unsurlar n ne kadar belirleyici olduklar

ortadad r. Sadece bireysel ya am n de il bütün bir toplumun düzeni de bu unsurlarla

olan uyuma ba r. Özellikle belirtmemiz gerekir ki Be  Unsur Eski Çin’in siyasi

yap nda da çok fazla belirleyici olmu tur. Öyle ki Hükümdarlar do al unsurlar n

rehberli inde ve onlarla uyum içerisinde ülkelerini yönetme e ilimi göstermi lerdir.

 Lü eserinde Be  Kuvvet’in Çin Hükümdarlar  tarihindeki yeri ve önemi

konusunda da u ekilde bir aç klamada bulunur:

“Çin’de ne zaman bir Hükümdar yükselecek olsa Gök insanlar için her zaman bir tak m
kehanetler beyan eder. Sar mparator zaman nda Gök, yeryüzünde çok fazla kök kurdu ve
solucan belirmesini sa lad . Bunun üzerine Sar mparator, “Topra n” bask n güce sahip
oldu unu söyledi. Bunu kabul ettikten sonra kendisine renk olarak sar  seçti. Ve bütün
eylemlerinin modeli olarak da topra  ald . Yü zaman nda Gök, yeryüzünde ne sonbaharda ne
de k ta ölmeyen ye il çimenler ve a açlar belirtti. Bunun üzerine Yü “Tahta”n n bask n güce
sahip oldu unu söyledi. Bunu kabul ettikten sonra kendisine renk olarak ye ili seçti. Ve
bütün eylemlerinin modeli olarak tahtay  ald . T’ang zaman nda Gök, yeryüzünde suda
beliren, jilete benzer, metal görünümler belirtti. Bunun üzerine T’ang “Metal” in bask n güce
sahip oldu unu söyledi. Bunu kabul ettikten sonra kendi rengi olarak beyaz  seçti. Ve
eylemlerinin modeli olarak metali ald . King Wen zaman nda Gök, Chou’nun evinin toprak
suna nda gagalar nda k rm  bir kitap ta yan k rm  ku lar toplanm ken, ate i ortaya

kartt . Bunun üzerine King Wen “Ate ” in bask n güce sahip oldu unu söyledi. Bunu kabul
ettikten sonra kendisine renk olarak k rm  seçti. Ve eylemlerinin modeli olarak ate i ald .
Bundan sonra “Su” kaç lmaz olarak ate  ile yer de tirecektir. imdi Gök, yeryüzünde
aç kça suyu bask n hale getirecek. Ve su bask n olan güç haline geldi inde hükümdar renk
olarak kendisine siyah  seçecektir. Ve eylemlerinin modeli olarak da suyu alacakt r. nsanlar
daha fark na varmadan suyun gücü nihayetinde s na ula r. Böylece yol tamamlanm
olur. Ve süreç tekrardan topra a geri dönecektir”179

177 Lü-Shih ch’un-ch’iu’den aktaran: Wing-Tsit, A Source Book of Chinese Philosophy, s. 249.
178 Eberhard, Çin Simgeleri Sözlü ü, s. 107.
179 Lü-Shih ch’un-ch’iu’den aktaran: A.e., s. 250; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in
Classical Times, s. 220 -221.
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Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy180 adl  eserinde Be

Unsur Teorisi ile evrenin yap n yorumlanabildi ini, ancak bu teorinin san ld

gibi dünyan n kökenini aç klamaya yetmedi ini belirtir. Ona göre bu Yin Yang

Teorisi ile sa lanacakt r.

2.5.3.2. Yin Yang Teorisi
Yin ve Yang ilkeleri181 kozmik enerjinin iki ayr  kutbunu olu tururlar. T pk

Be  Unsur’da oldu u gibi bu teori de M.Ö. 4. yüzy lda yükseli e geçen bir fikir

olmu tur. Bu dönemde her eyin bu ilkelerin alt nda s fland labilece i fikri

hakimdir. Yang ve Yin, erili ve di iyi, güçlüyü ve zay , gö ü ve yeri ifade ederler.

Gök, güne  ve ate , Yang; Yer, ay ve su Yin’dir. S flaman n nas l olu turuldu unu

bir örnekle aç klayabiliriz:

“Gündüz vakti güne nlar na maruz kalan bir cam parças  k zg nla arak ate i meydana
getirebilir. Bununla birlikte Gece vakti metal bir levhay  d ar da b rakacak olursak, üzerinde
çi  tanelerinin birikti ini fark ederiz ki bu da aydaki sudur.”182

Bu iki ilkenin ideogramlar  bir tepenin güne li ve gölgeli yüzünü gösterirler.

Yin sözcü ü kök olarak “gölgedeki taraf”, da n güne e bakmayan taraf

anlam ndad r. Nehrin güneyi, tepenin kuzeyidir. Yin, di il olan ilkedir, karanl kt r,

pasiftir, y r, zay ft r, esnektir, gizemlidir. Yang ise bu durumda “güne li,

ayd nl k olan taraft r. Yang, eril olan ilkedir, ayd nl kt r, aktiftir, yap r, güçlüdür,

esnek de ildir, bu dünya ile ili kilidir. Nehrin kuzeyi, tepenin güneyidir. Bütün tek

say lar Yang’d r.183

180 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 138.
181 Bkz.: Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 159-169.
182 Creel, a.g.e., s. 172- 173.
183 Watts, a.g.e., s. 54; ayr ca bkz.: Wing-Tsit, A Source Book of Chinese Philosophy, s. 244-245;
ayr ca bkz.: Wing-Tsit, “Chinese Philosophy”, s. 89; ayr ca bkz.: Dumitriu, a.g.e., p. 19; ayr ca bkz.
Mathews, Chinese-English Dictionary, Revised American edition with revised English index, 13.
printing, 1975, s.. 1086, s.1114;  ayr ca bkz.: Paul Carus, Chinese Philosophy, An Exposition of the
Main Chracteristic Features of Chinese Thought, Chicago, The Open Court Publishing Company,
1902, s. 3-4; ayr ca bkz.: Creel, a.g.e., s. 172- 173.; ayr ca bkz.: Eberhard, Çin Simgeleri Sözlü ü, s.
336, s.322.



81

Eberhard n da belirtti i gibi Çin’in sosyal ve kültürel yap na bakt zda

geçmi ten bugüne kadar normal düzen içerisinde kad nlar n erkeklerden sonra ikinci

konumda yer ald klar  görülür. Ancak bu iki ilkeden söz edilirken, bu durumla

çeli kili olacak bir biçimde ilk önce Yin ad  geçirilmi tir.184

lk bak ta öyleymi  gibi görünse de bu iki ilke birbirine kar t de ildir. Esas

olarak buradaki ikili in, bat  anlamda bir ikilik olmad na dikkat etmemiz gerekir.

Bat daki metaforlara bakt zda, n karanl kla, iyinin kötüyle, olumlunun

olumsuzla sürekli bir sava  halinde oldu unu görürüz. Bu unsurlardan birinin var

olabilmesi için di erinin tamamen ortadan kalkmas  gerekir. Oysa Çin dü ünce

yap nda durum çok daha farkl r. Çin’in duygu ve dü ünce dünyas n

derinliklerinde kutupsall k fikri yatar. Z tl k veya kar tl k fikirleriyle

kar lmamas  gereken bu kutupsal olma fikrini Alan Watts u ekilde

aç klam r: “Nas l ki bir elektrik ak  negatif ve pozitif kutuplar  olmadan

tasavvur edilemiyorsa ayn  durum art -eksi, kuzey-güney için de böyledir.”185

Bu örnek do rultusunda, Yin - Yang lkeleri için de durum aynen yukar da

belirtilen ekildedir. Bu ilkeler ayn  sistemin birbirinden farkl  ama ayr lmaz olan

unsurlar rlar ve bu unsurlar aras nda birin di erini yenmesi, di erinin ötekini alt

edip yerine geçmesi gibi bir durum yoktur. Unsurlardan birinin olmamas  durumunda

bütün sistem yok olur. Çünkü bu unsurlardan birinin olmamas  demek, di erinin de

olmamas  anlam na gelir. Yin ve Yang aras ndaki ili ki “hsiang sheng” yani

“kar kl  do ma ve ayr lmazl k” olarak ifade edilir.186 ki ilke birbirlerine sevgi ile

ba rlar. Birbirleriyle sürekli etkile im içerisinde olan Yin ve Yang kozmik

uyumu muhafaza edebilmek için birbirlerini tamamlarlar ve birbirlerine dönü ürler,

birbirleriyle uyumlu olarak, e  zamanl  bir biçimde yer de tirirler. Bu prensip

do rultusunda örne in, Yin olan k , Yang olan yaza dönü ür; bir ey ve hiçbir ey,

dolu ve bo  birlikte ortaya ç kar, var olu  ve olmay  da bu ekilde birbiriyle yer

de ir. Çinlilere göre her ey bu iki ilkenin sözü edilen etkile iminin ürünüdür.187

184 Eberhard, Çin Simgeleri Sözlü ü, s. 336.
185 Watts, a.g.e., s. 52.
186 Bkz.: Be  Unsur Teorisiyle ilgili k m.
187 Bkz.: Watts, a.g.e.,  s.  52-59;  ayr ca  bkz.:  Creel, a.g.e., s. 172-173; ayr ca bkz.: Wing-Tsit, A
Source Book of Chinese Philosophy, s. 244- 245; ayr ca bkz.: Wing-Tsit, “Chinese Philosophy”, s.
89; ayr ca bkz.: Dumitriu, a.g.e., s. 19; ayr ca bkz. Carus, a.g.e., p. 3.
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Yin ve Yang dünya görü ünde yine Çin’in dü ünce yap n temel

ta lar ndan biri olan “döngüsellik” fikri yer al r. ster büyük çapl  olsun, ister küçük

çapl  olsun talih ve talihsizlik, ya am ve ölüm gibi her ey bir ba lang  olmaks n

gelir ve gider. Bu durum, kutupsal oldu unu belirtti imiz unsurlar  birbirlerine z t

olarak kabul eden, zaman ve tarihe ili kin “do rusal” bir anlay a sahip olan Bat

mant  için oldukça terstir. Bat ’da, yukar da ifade etti imiz gibi, kutupsal

unsurlar n belli bir düzen içerisinde kutupsal olarak yer de tirmeleri fikri yer

almaz. Olman n ve olmaman n kar kl  olarak birbirini do urmas  ve birbirini

desteklemesi söz konusu de ildir. Bat ’daki bütün teknoloji giri imleri, dünyay  daha

güzel bir yer yapmak, ac  duymadan zevk almay  mümkün k lmak, hiç yoksulluk

ya amadan zengin olmak, hasta olmadan sa kl  olmak üzerindedir. Çin’de ise

ya amak sanatt r. Ve bu “Ya am Sanat ”, Yang’a s  s  sar p Yin’i kendimizden

uzakla rmak de ildir. As l olmas  gereken, bu iki ilkenin dengede tutulmas r.188

Yin ve Yang n birbirleriyle olan uyumu, Çin ya am ndaki ve

dü üncesindeki uyumda kendisini gösterir. Yin-Yang ö retisi’nin ilkeleri Çin

ya am n, metafizik, sanat, t p, yönetim, evlilik hatta yemek ve bunlar gibi pek çok

alan  etkiler.189

Yin ve Yang Prensibinin geleneksel amblemi hem cinsel birle menin hem de

spiral galaksinin simgesi olan çifte sarmald r. Tek ba na Yin, ufak, içi dolu bir daire

ile sembolize edilir (    ). Tek ba na Yang ise ufak, içi bo  bir daire ile sembolize

edilir (    ).190

“Ch’ien göktür. Yuvarlakt r, yöneticidir, babad r, ye im ta r, metaldir/madendir, so uktur,
buzdur, koyu k rm r, iyi bir att r, ya  bir att r, ya z(s ska) bir att r, alacal r(siyah-
beyaz benekli), a aç yemi idir. K’un annedir, örtüdür, gü ümdür/tencere, sadeliktir, ba a

kmakt r/kulptur, bir sürü çe it leke aras ndan siyah lekedir...”191

Var olan her eyin Yin ve Yang ilkelerinin etkile imi olarak görülmesi, Çin

Felsefesinin bir Permütasyon Teorisi haline gelmesini sa lar. Her eyin temeli, bu iki

188 Bkz.: Watts, a.g.e., s. 53-55, s. 58-59, s. 66.
189 Bkz.: Wing-Tsit, A Source Book of Chinese Philosophy, s. 244; ayr ca bkz.: Wing-Tsit, “Chinese
Philosophy”, s. 89.
190 Bkz.: Carus, a.g.e., s. 3-4; ayr ca bkz. Watts, a.g.e., s. 59
191 Aktaran: Wing-Tsit, A Source Book of Chinese Philosophy, s. 249.
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ilkenin kombinasyonlar n de iminin eseridir. Yin ve Yang n

kombinasyonlar nda, içi dolu ve içi bo  daire olan semboller düz ve kesik çizgilerle

yer de tirirler. Yin ve Yang n bu sembolleri “temel biçimler” olarak

adland rlar. Bu temel biçimler iki form grubundan olu ur. ki erli dört

kombinasyon a daki gibidir:192

                     En büyük Yang :                       En büyük Yin   :

                      En küçük Yang :                       En küçük Yin   :

Temel birimler üç ya da daha fazla form gruplar ndan olu tuklar nda

“Gua”(Kwa),  “diyagram” olarak adland rlar. Sekiz diyagram “De imler

Kitab ” n n temelini olu turur.

2.5.3.2.1. Yin ve Yang’ n Kombinasyonlar  (De imler Kitab )
Bu diyagramlar  olu turan üç eril (kesintisiz) ve ya üç di il (kesintili)

çizgilerin (Trigramlar n) düzenleni ine göre söz konusu diyagrama kar k gelen bir

ad, o ada uygun gelen temsiller ve temsilciler vard r. Bu söyledi imizi

örnekleyebilece imiz üçerli sekiz kombinasyon tablodaki gibidir:

192 Bkz.: Carus, a.g.e., s. 3-4.
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TABLO 2193

Trigramlar ve Özellikleri

Kwa
Çince

Pin Yin Türkçe Özellikleri Temsilcisi Mevsim

1 Ch’ien Gök Güç, kuvvet At

Sonbahar
sonu, k

ba

2 Tui Göl
Zevk, keyif,
memnunluk Keçi Sonbahar

3 Li Ate  / Güne Ayd nl k Sülün Yaz

4 Chan
Gök

gürültüsü Enerji, hareketlilik Ejderha lkbahar

5 Siuen Rüzgar
Nüfuz etme, içine

leme Ku

lkbahar
sonu, yaz

ba

6 K’an Su / Ay Tehlike, batmak Domuz

7 Kan Da Duraklama Köpek

 sonu,
ilkbahar

ba

8 Kw’un Toprak Uyma, uysal nek

Yaz sonu,
sonbahar

ba

“Ch’ien (Gök) yüksek, K’un (Yer) alçakt r. Ve her ikisi de sabittirler/ hareketsizdirler. Bu
ekilde yüksek ve alçak aç klanm  olur. Böylelikle sayg de er/muhterem ve

alçakgönüllü/mütevaz  yerlerini al rlar. Etkinli in ve durgunlu un sabitli i gibi güçlü ve
zay f böylelikle birbirlerinden ayr rlar. Yollar, türlerine göre birle irler ve s flar na göre
ayr rlar. Böylelikle iyi kader ve kötü kader meydana gelir. Göklerde formlar (göksel
cisimler) meydana ç karlar/belirirler. Yerde biçimler (yarat klar/mahlûklar) meydana gelirler.
Onlarda(yarat klar) de im ve dönü üm görülebilir. Bu nedenle güçlü ve zay f birbirleri ile
etkile irler ve sekiz Trigram birbirini etkin hale getirir. eyler de gök gürültüsü ve
ayd nlanma ile harekete geçirilirler. Rüzgâr ve ya murun etkisiyle de zenginle tirilirler.
Güne  ve ay kendi yönlerinde döner ve böylelikle so uk ve s cak mevsimler s ralar  al rlar.
K’un(Yer)’un yolu di iyi te kil ederken, Ch’ien(Gök)’in yolu erke i te kil eder. Ch’ien
(Gök) büyük ba lang  bilir, K’un eyleri sonuca getirmek üzere davran r/hareket eder.
Ch’ien kolayca bilir ve K’un basitçe yapar.”194

Yap lan incelemelerden Fu Hsi taraf ndan ke fedilen 8 diyagram n temelinin

yakla k olarak M.Ö. 25.000 ile 5000’li y llara dayand  görmekteyiz. Bu 8

diyagram n permütasyonlar  ile Trigramlar n üst üste düzenlenmesiyle, 8 x 8 = 64

193 Bkz.: A.e., s. 4; ayr ca bkz.: Eberhard, Çin Simgeleri Sözlü ü, s. 95; kar la z: Tom Riseman,
I Ching, 2. Bas m, çev. Ay e Bâli, stanbul, Dharma Yay nc k, 2004, s. 192.
194 De imler Kitab ’ndan aktaran: Wing-Tsit, A Source Book of Chinese Philosophy, s. 248.
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“Heksagram” olu ur. Bu Heksagramlar De im Kitab ’n n temel yaz  metnini

olu turur. Bütün insanl k hallerini kapsayan bu 64 Heksagram Eski Çin’den itibaren

dünyay  yorumlamak için formüle edilmi  ve kullan lm r. Kitab n geri kalan

yorumlardan, konular n ayr nt  i lenmesinden ve efsanelerden olu ur. Yi Ching,

Heksagramlar n ard ndaki mant n ve mistik felsefenin etrafl ca yorumlanmas yla

geli tirilmi tir. Kitap hakk ndaki en ö retici kaynak, Bat  Chou Hanedan ’n n ilk

hükümdar  olan Kral Wen (M.Ö.1046-771)’in Yi Ching üzerinde yapt

çal malar r. Kral Wen’in ölümünden sonra o lu Tan bu heksogramlara yeni

yorumlar eklemi tir. Yin ve Yang aras ndaki ili kinin birbirlerini sürekli olarak

do urduklar ndan ve birbirleriyle e  zamanl  olarak yer de tirdiklerinden söz

etmi tik. Onlar n aras ndaki bu sonsuz de im Yi Ching de esas(temel) olarak

al nm r. De imler Kitab  (Yi Cing), ilk kez Konfüçyus taraf ndan “de im”

olarak adland lm r. Konfüçyus bu De imler Kitab  üzerinden pek çok çal ma

yapm r.195

Konunun ba nda da belirtti imiz üzere, TsouYen’in öncülü ünde kurulmu

olan Yin Yang Okulu, Yin ve Yang aras ndaki etkile im ile Be  Unsur aras ndaki

rotasyonu sentezleyerek bir teori ortaya koymu lard r. Bu teori ile üzerinde

yo unla klar  problemlere yan tlar aram  ve u sonuçlara varm lard r:

1. Do adaki ve toplumdaki bütün s ralama ve düzen iki ilkenin (Yin ve

Yang) kar kl  etkile imi sonucudur. Do a ve insan birbirleri ile uyum

içerisindedirler ve “bir”dirler. Çünkü her ikisi de Yin ve Yang ilkeleri ile yönetilir.

Ayn  ilkeler taraf ndan yönetildiklerinden birbirleri ile etkile im içerisindedirler.

2. Evrende her ey, sürekli bir dönü üm içerisindedir. Daha önce de belirtmi

oldu umuz gibi, bu süreç içerisinde bir gücün bir di erine galip gelmesi fikri

sonradan yerini birinin di erini do urmas  fikrine dönü ür. te bu sözünü etti imiz,

Be  Unsurda oldu u gibi her ey döngüler içerisinde ilerler. Bütün de imlerin

tabiat nda var olan bu döngüsellik, her eyin birbiriyle uyum içerisinde olmas  fikrini

do urur.

195 Bkz.: Eberhard, Çin Simgeleri Sözlü ü, s.95; ayr ca bkz.: Riseman, a.g.e.
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3. Var olan her ey yap  bak ndan “bir”dir yani birbiri ile ba nt

içerisindedir. Dolay yla tasvir ve tahmin edilebilir olma özelli ine sahiptir.196

Görüldü ü üzere, Yin Yang Okulu gerçek olgulardan hareket ederek

yorumlar  ortaya koyar. Okulun ifadesiyle, bir tak m do al olaylar, do al güçlerin

etkisiyle meydana gelirler. Bu do al olaylar n insan ya am  üzerinde de etkileri

oldu u göz önünde tutulacak olunursa “do a ile insan” aras nda bir etkile imin

oldu unu söylemek mümkündür. Temelini okültcülükten alm  ve zamanla kendini

geli tirmi  olan olan Yin Yang Okulu’nun bu “do a ile insan” aras ndaki var oldu u

kabul edilen etkile im teorisi “uyumlu olmak” ile temellendirilmi tir. Do a ile insan

aras ndaki bu etkile ime dayal  ili ki onlar n birbirleriyle olan uyumlar yla alakal r.

Aralar ndaki uyumun mükemmelli ine olan inanç, Yin Yang Okulu’nda onlar n

birbirlerini tamamlad klar  dü üncesinin ortaya ç kmas na neden olur. Bu

dü ünceden hareketle okul, “do a ile insan”  “bir” olarak ifade eder. Bu bir olma

durumu t pk  “Yin ve Yang”da oldu u gibidir. Daha önceki aç klamalar zda Yin

ve Yang aras da bir etkile im oldu unu ifade etmi tik. Yin ve Yang, birbirlerini

tamamlayan, bütünleyen unsurlard r. Aralar nda mükemmel bir uyum vard r. Ayn

sistemin birbirinden farkl  unsurlar  olan Yin ve Yang birbirleriyle e  zamanl  olarak

yer de tirirler. Dolay yla her iki unsur için de söz konusu süreç ayn r. Sürecin

ayn  olmas  surumu, “bir” olduklar  dü ünülen do a ile insan için de geçerlidir.

Bütün fenomenler, do adaki ve toplumdaki bütün s ralama ve düzen bu iki

ilkenin etkile iminin ürünüdür demi tik. Bunun yan  s ra Çin dü ünce yap n

temelinde yer alan di er bir önemli fikir döngüselliktir. T pk Be  Unsur aras nda

oldu u gibi-burada Be  Unsur’un birey, toplum ve hükümdarl k üzerindeki etkilerini

göz önünde tutmam z gerekir- döngüsellik her yerdedir. Her ey döngüler içerisinde

ilerler. Ve bu döngüde de uyum ve düzen hakimdir. Be  Unsur aras ndaki bu

döngüsellik ve bu döngüye hakim olan uyum ve düzen de kayna Yin Yang

Prensibinden al r. Be  Unsur, t pk Yin ve Yang aras nda oldu u gibi e  zamanl

olarak birbirlerinin yerlerine geçerler. Bu döngüsellik fikrinin temelinde bütün

güçlerin birbirleriyle olan uyumu söz konusudur.

196 Bkz.: Dumitriu, a.g.e.,  s.  19; ayr ca bkz. Wing- Tsit, A Source Book of Chinese Philosophy, s.
245-246; ayr ca bkz.: Wing-Tsit, “Chinese Philosophy”, s. 89.
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Yin Yang Okulu varl a gelen eyleri ve onlar  içerisinde alan fizik dünyay

kozmolojik bir temele oturturken her eyin birbiriyle bir ba nt  içerisinde oldu unu

ortaya koyar. TsouYen’in çal malar nda izlemi  oldu u yöntemi ve çal ma

alanlar  hat rlayacak olursak, en ufak ayr nt dan hareketle yap lan bilimsel yolculuk

sonunda, bu ayr nt n giderek geni letilmesiyle, s rs z olan n kendisine –s rs z

bilgiye- kadar gidilebilir. Burada var lacak olan yer “bir” olan n kendisi, “evren”dir.

Yin Yang Okulu’nun ortaya koymu  oldu u teori sadece varl a gelen

eyleri ve onlar n yap  içine alan fizik dünyay  de il ayn  zamanda Çin’in sosyal

ve ahlaki yap n da Kozmolojik bir temele oturtulmas  sa lam r.

2.6. Fa Chia / Yasac  Okul
Eski Çin Felsefe Tarihinde oldukça önemli yeri olan okullardan bir di eri de

Fa Chia yani Yasac  Okul’dur.197 Fa kavram  yasa, kanun, yasak, hukuk

sözcükleriyle kar lanm r. Birazdan çok daha ayr nt  bir biçimde ele alaca z

üzere bu okul dü ünürleri, bir ki inin insanlar  organize edip, onlar n lideri

olabilmesi için özellikle ‘yasac  teori’yi ke fetmesi, anlamas , bununla birlikte bu

teoriyi ba kalar na ö retecek kadar deneyim sahibi olmas  gerekti ini belirtmi , ve

ayr ca totaliter kurallar  uygulamada istekli olmas  gerekti ini ifade etmi tir. Bu okul

dü ünürleri, toplumu düzene sokacak olan en iyi yönetim ancak en ince ayr nt lar na

kadar tasarlanm  düzenleyi yasalar n, yasaklar n, buyruklar n konulmas  ile

mümkün olabilece ine inanm lard r. Yasac  teori, tabii ki sadece bu yasalar n

konulmas  ile ilgili olmam r. Fa yani ‘yasa’ kavram  en büyük erdem olarak bu

yasac  teorinin temeline yerle tirilmi tir. Ancak, teori bu yasalar n yan  s ra bu

yasalar  koyacak ve uygulamaya geçirecek olan yöneticide i levselliklerini

gösterecek olan shih yani ‘güç ve otorite’ ile shu yani ‘insanlar  yönetme sanat ’n

içerisine alan bir bütün olarak haz rlanm r. Buraya kadar ki aç klamalar zdan

görüldü ü üzere okul, sahip oldu u bu ad , bu okul mensuplar n en ideal yönetimi

197 Fa Okulu ve mensuplar  ile ilgili daha ayr nt  bilgi için bkz.: Fung Yu-Lan, A History of Chinese
Philosophy, s. 312-335.
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gerçekle tirmek amac yla olu turduklar  teorilerinin temeline yerle tirmi , en büyük

erdem olarak kabul etmi  olduklar Fa kavram n kendisinden alm r.198

Okulun ö retisini olu turan bu kavramlar  ve teorinin kendisini bütünüyle ele

almadan önce bu okul dü ünürlerinin hayata geçirilmesini istedikleri böyle bir teoriyi

neden ve nas l bir bak  aç yla geli tirdiklerinden, bunun yan  s ra onlar n bu bak

aç na sahip olmalar na ortam haz rlayan ko ullardan söz etmemiz yerinde olacakt r.

Çin toplumunun büyük k sm nda hakim olan geleneksel dü ünce yap

olu turan temel fikir, ‘ki ilerin bu günkü eylemlerini gerçekle tirirken en iyi

rehberlerinin geçmi  deneyimleri oldu u’ olmu tur. Örne in –günümüzde dahi-

geçiminin büyük bir k sm  tar mdan sa layan Çin’de, çiftçiler topraklar  ekip

biçerlerken y llar boyu kendisini tekrarlayan mevsimsel de iklikleri göz önünde

bulundurmu lard r. Yeni bir eyleri denemeden önce her zaman geçmi

deneyimlerine, atalar na dan lard r. Biraz önce de belirtti imiz üzere geçmi

onlar için her zaman en iyi, en sa lam rehber olmu tur. Geçmi e duyulan bu güven

ve inanç, Çin’de sadece ekonomik alanda de il, sosyal ve politik ya ama yön veren

felsefi dü ünce alan nda da etkili olmu tur. Pek çok dü ünür, toplumda huzuru ve

düzeni sa layacak daha iyi, ideal bir yönetime kavu turacak oldu una inand klar

retilerini olu tururlarken, hep geçmi  otoritelere ba vurmu lard r. Örne in,

Konfüçyus’un ba vurmu  oldu u otorite Kral Wen ve daha sonra Chou

Hanedanl n ba na geçen Chou Dükü olmu tur. Bunun yan  s ra Konfüçyus

felsefesine kar t görü leri ile ortaya ç kan Mo Tzu’nun ba vurdu u otorite ise hem

Kral Wen’den hem de Chou Dükü’nden binlerce y l önce ya ad  tahmin edilen

efsanevi Yi olmu tur. Konfüçyus’un ö rencisi, Konfüçyuscu ö retiye yapm  oldu u

katk lar yla Çin Felsefe Tarihi’nde oldukça önemli yeri olan Mencius’un kendisine

örnek olarak ald  otorite ise efsanevi Yii’den çok daha önce ya am  oldu u

varsay lan Yao ve Shun olmu tur. Hem Konfüçyus’un hem de Moistlerin ö retisine

kar  duran, Lao Tzu taraf ndan olu turulmu  ve Chuang Tzu taraf ndan daha da

geli tirilmi  ve yay lm  Taocu ö retiyi benimseyen Taocular ise Yao ve Shun’dan

bir kaç yüz y l daha önce ya ad klar  var say lan Fu Hsi ve Shen Nung’un otoritesine

ba vurmu lard r. Bütün bu örnekleri dikkatli bir biçimde ele alacak olursak, farkl

198 Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 156-160; ayr ca bkz.: Störig, a.g.e., s.
143; ayr ca bkz.: Eberhard, Çin Tarihi, s. 57; ayr ca bkz.: Dumitriu, a.g.e., s. 17.
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ekollerden gelen söz konusu dü ünürlerin hepsinin ortak bir noktada birle tiklerini

görürüz. Bütün bu dü ünürlere göre insanlar, bizim alt n ça  olarak

adland rabilece imiz en güzel dönemlerini geçmi te ya am lard r. Bu dü ünürler,

insanlar n içerisinde yer ald klar  düzenin geçmi ten bu güne kadar hem bir bozulma

süreci içerisinde oldu unu dü ünmü ler, toplumsal düzenin ve huzurun yeniden

sa lanabilmesi için yeni bir eylerin yarat lmas n yanl  olaca , as l olarak

geçmi te zaten var olan düzeni geri dönülmesi gerekti ini belirtmi leridir.199

Chou Hanedanl  döneminin son ve en etkili okulu olan Fa Okulu

dü ünürleri i te tam bu noktada di erlerinden ayr lm lard r. Onlar, yukar da daha

önce de ele ald z bu di er okullara mensup ki ilerin hatta daha do ru bir ifade

ile geçmi i kendisine rehber kabul etmi  olan geleneksel Çin dü ünce yap n

kendisinin tam aksi bir görü  geli tirmi lerdir.

Bu okul dü ünürleri de geçmi  zamanlarda ya am  olan ki ilerin çok daha

düzenli, huzurlu ve hatta erdemli olduklar  ayn  zamanda toplumsal ahlak n en üst

seviyede oldu unu kabul etmi lerdir. Ancak her toplumun içerisinde ya ad klar

dönemin ko ullar  ile ele al nmas  gerekti ini savunan bu dü ünürler, geçmi

dönemlerdeki bu toplumsal düzenin ve huzurun, bu toplumu olu turan ki ilerin üstün

niteliklerinden kaynaklanmad  belirtmi lerdir. Yasac lara göre, geçmi

dönemlerde, nüfus az ancak buna kar k ki i ba na kar k gelen gelir fazla

oldu undan adalet kendili inden sa lanm r. Oysa zamanla nüfus artm , ki i

ba na dü en toprak ve gelir azalm , s flar farkl klar ortaya ç km , adalet

bozulmu tur. Adaletin sa lanabilmesi için insanlar birbirleri ile sava maya,

mücadele etmeye ba lam lar böylece de toplumsal düzen ve huzur ortadan

kaybolmu tur. Yasac  dü ünürler, ortaya ç kan bu yeni ko ullar n, eski ko ullara

hakim olan geçmi  yönetimlerin örnek al nmas  ile çözülemeyece ine inanm lar, bu

yeni ko ullar n ancak yeni önlemler ile engellenebilece ini ve çözümlenebilece ini

belirtmi lerdir. Bu söylediklerimizi daha aç k bir ifade ile belirtecek olursak, Fa

okulu dü ünürleri bu yeni ko ullara hakim olacak bir yöneticinin, Lao Tzu’nun ve

Taocular n yapm  oldu u gibi çok konu madan, yasa koymadan, buyruk vermeden,

sadece huzurlu ve erdemli olman n çevreye yayd  olumlu etkiyi göstermek üzere

199 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 158-159.
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bir örnek te kil ederek veya; Konfüçyus ve takipçilerinin söyledi i gibi tamamen

gelene e ve törelere uyarak, onlar n koymu  oldu u kurallar do rultusunda

eylemlerini gerçekle tiren örnek birer insan olarak veya; Mo Tzu ve takipçilerinin

ileri sürdükleri üzere sadece eski hükümdarl klar n yapt klar  kendilerine örnek

alarak ülkeyi yönetmesinin bir ülkenin yönetilmesindeki en ideal yol

olamayacaklar  belirtmi lerdir.200

Yukar da da belirtti imiz üzere, yeni ko ullara sahip bir toplumun, ülkenin

yönetilmesinin en iyi ve ideal yolu ilk önce bu yeni ko ullara uygun, en ince

ayr nt lar na kadar tasarlanm  düzenleyici yasalar n konulmas  ile mümkündür. Yeni

ko ullar n yaratt  problemlere çözüm olacak olan bu yasalar, adaleti sa layacakt r.

Adalet sa land nda da toplumda düzen ve huzur hakim olacakt r.

Buraya kadar anlat lanlardan aç kça görüyoruz ki, Fa okulu dü ünürleri

içerisinde yer ald klar  toplumdaki bozulmalar  engellemek amac  ile yasa temelli bir

teori ortaya koymu lard r. Bu teorilerine, Çin toplumunun geleneksel dü ünce yap

olan, ekonomik ya am  oldu u gibi, toplumsal ve politik ya ama yön veren

kendilerinden önceki felsefi dü ünce yap lar  da etkilemi  olan ki ilerin bugünkü

eylemlerini gerçekle tirirkenki en iyi rehberlerinin geçmi  deneyimleri oldu u

fikrine bir kar  duru la desteklemi lerdir. Bir toplumun bugün içerisinde yer ald

ko ullarla, geçmi  toplumlar n içerisinde yer ald klar  o döneme ait ko ullar farkl r.

Dolay  ile bugünün ko ullar  do rultusunda ortaya ç kan toplumsal problemler

geçmi teki yönetimlerin uygulamalar  ile çözüme kavu turulamazlar. Bugünün

ko ullar na uygun yeni çözümler yarat lmal r. Yeni ko ullar n yaratt  problemlere

yönelik en iyi çözüm, en ince ayr nt lar na kadar tasarlanm  olan düzenleyici

yasalar n olu turulmas r. Yukar da da belirtti imiz üzere bu yasalar n olu turulmas

ile toplumu düzene sokacak olan ideal yönetim sa lanm  olacakt r. Yasalar, adaleti

sa lar ve en yüksek erdemdir. Yasalar, topluma yönelik ideal yönetimin sa lanmas

için hükümete kabul ettirilmesi gereken yasac  teori’nin temelidir. imdi bu teorinin

di er kavramlar na geçmeden önce bu teoriyi olu turan Fa Okulu mensuplar n

kimler olduklar ndan söz etmemiz yerinde olacakt r.

200 Bkz.: A.e. s. 159; ayr ca bkz.: Störig, a.g.e., s. 143.
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nceledi imiz kaynaklardan edindi imiz bilgilere göre, Fa Okulu mensuplar ,

feodalizmin çökü ünden önce yüksek tabakaya mensup olan, siyaset aln nda

kendilerini geli tirmi , tecrübeli ki ilerdi. Feodalizmin çökü ü ile t pk  di er s flara

mensup ki ilerde oldu u gibi bu s fa mensup olan ki iler de konumlar

kaybetmi lerdi. Eskiden yüksek tabakaya mensup olup, rahat bir ya am süren bu

ki iler sahip olduklar  bu alana yönelik hünerlerini hala toprak sahibi olan di er

derebeylerine destek vermek amac yla kullanmaya ba lam lard r. Yukar da da ifade

etti imiz gibi politikadan çok iyi anlayan bu ki iler ideal bir yönetimin

gerçekle tirilebilmesi için yasac  teori ad  verdikleri bir teori geli tirmi lerdi. Bu

teorinin hayata geçirilmesi halinde, toplumu içinde bulundu u bu s nt  ortamdan

kurtaracak ideal bir yönetimin gerçekle ece ine inanm lard . Kendilerine yasac

dü ünürler ad  verilen bu ki iler sadece hükümdar , hükümdar n yan na seçilmi ,

etkin bir ki i olarak ba vekili ve onlar n ard ndan, büyük veya küçük fark etmez,

köylülerden olu an halk  tan lard . Onlar n öngördü ü bu toplum modelinde halk

sadece hükümdar için ya amak, onun için çal mak ve kendilerine verilen bütün

emirlere itaat etmekle yükümlü tutulmu tu. Halk n hiç bir eyi tart amamas ,

sorgulayamamas , kendi kendine dü ünememesi uygun görülmü tü. Ba vekil ise

hükümdar n esas adam  olarak kabul edilmi ti. Topluma yönelik uygun görülen

yasalar  haz rlamak bu yasalara uyanlar  ve uymayanlar  takip edip buna göre de

yasalar  uygulamak onun as l görevi olarak belirlenmi ti. Hükümdar ise ahsen idare

ile ve kanunlar n tatbiki ile ilgilenmeyen, gö ün temsilcisi olarak yerinde oturan

etkin olmayan bir yönetici olarak tasarlanm .201

Yasac  Okul’un as l kurucusu olarak en son ve en önemli teorikçisi olan,

Bat  Honan eyaletinden Han ailesinden gelen Han Fei  Tzu kabul edilmi tir. Han

Fei Tzu’dan önce, ideal bir yönetimin sa lanmas  için olu turulmu yasac  teori’yi

farkl  kavramlarla temellendirip sunan üç ayr  grup olmu tur. Bu gruplar n birisinin

ba nda politika ve hükümette en önemli faktörün Shih yani  ‘otorite ve güç’

oldu una inanan Shen Tao yer alm r. Di er bir grubun ba nda yer alan Shen Pu-

Hai’ye (ö.y. M.Ö. 337) göre ise politika ve hükümette en önemli faktör Shu yani

insan  yönetme sanat  olmu tur. Politika ve hükümette en önemli faktörün Fa yani

201 Eberhard, Çin Tarihi, s. 57-58.
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yasa oldu una inanan üçüncü grubun ba nda ise Shang Yang (Lord Shang, ö.y.

M.Ö. 338) yer alm r. Han Fei Tzu’yu yasac  okulun bu üç önemli dü ünüründen

daha üstün k lan ise onun bu üç dü ünürün teorilerini temellendirdi i bu üç farkl

kavram  bir araya getirerek yeni bir teori ortaya sunmas  olmu tur. Han Fei Tzu bu

üç kavrama da e it de er biçerek onlar  bir araya getirmi , yasac  teori’yi bu üç

kavram  da temele koyarak biçimlendirmi tir. Ona göre her üç kavram da politika ve

hükümette önemli faktörler olarak görülmü lerdir. Sadece bunlar n içerisinde en

yüksek erdem olarak kabul edilen yasa bu teorinin hayata geçirilmesi için at lmas

gereken ilk ad md r.202 Di er bir ifade ile daha önce de belirtti imiz üzere ba ar  bir

yönetimin gerçekle mesi ancak en ince ayr nt na kadar tasarlanm düzenleyici

yasalar n olu turulmas  ile mümkündür. Ancak ideal bir yönetimin sa lanabilmesi

için e it derecede öneme sahip her üç kavram n da bir arada olmas  gerekir.

“Ak ll  yönetici, Tanr ’n n yapaca  gibi yönetmeliklerini yerine getirir ve insanlara sanki
kutsal bir varl km  gibi davran r. Tanr  gibi olunca yanl  bir ey yapmaz. Ve kutsal bir
varl k olarak da hiç bir zorlukla kar la maz. SHIH kesin emirlerini güçlendirir ve kar la
hiç bir ey ona direnemez...Ancak bu durum böyleyken yasalar  gerçekle tirebilir.
…
Ak ll  yönetici yasalara göre adil ve tarafs z davrand  için, Tanr  gibidir. te bu ‘SHU’nun

levidir. Emirlerini yürürlü e koymak için yetki ve güce sahip olur. Bu ‘SHIH’ n i levidir.
Bu üçü birlikte, hiç biri ihmal edilemeyen mparator ve Krallar n uygulamas r.”203

Daha önce de belirtti imiz ve yukar daki al nt larda da gördü ümüz üzere bu

kavramlar n üçü de toplumda düzenin, huzurun, adaletin, ahlak n sa lanabilece i

ideal bir yönetim için gerekli olan önemli kavramlar olarak kabul edilmi lerdir. Ve

bu kavramlar n ideal yönetimi sa layacak olan ki ide i levselliklerini

göstereceklerine inanm lard r. öyle ki, Han Fei Tzu’nun da i aret etti i üzere,

ak ll  yönetici ilahi bir varl k, ba ka bir ifade ile Tanr  gibidir. Tanr  gibi oldu u için,

koydu u yasalar do rultusunda herkese tarafs z yakla r, onlar  adil bir ekilde

cezaland r ve ödüllendirir. Tanr  gibi oldu u için yanl  kararlar vermez. Onun,

eylemlerini bu yasalar çerçevesinde herkese kar  adil ve do ru bir ekilde ortaya

koymas shu’nun bir i levidir yani di er bir ifade ile onun ‘insan  yönetme

202 Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 158; ayr ca bkz.: Dumitriu, a.g.e., s. 17.
203 Han Fei Tzu’dan aktaran: A.e., s. 158.
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sanat ’ndaki becerisidir. Belirtti imiz üzere böyle bir yönetim toplum içerisinde

adaleti sa lar. Adaleti sa layan bu ilahi varl k ‘shih’ yani güç ve otorite sahibidir.

Bütün güç ve otorite kendinde oldu undan yasalar , emirlerini diledi i gibi

yürürlü e koyar. Bu güç ve otorite onun emirlerini yani koymu  oldu u ‘yasalar’

güçlendirir ve hiçbir eyin ona kar  direnmemesini sa lar. Ancak böyle oldu u

zaman ‘yasalar’ uyum içerisinde yerine getirilirler. Ve toplumda düzeni sa layacak

bu ‘yasalar’ ile ideal yönetim gerçekle ir: “Bir kanun, kay tlara i lenen, hükümet

makamlar nda olu turulan, insanlar aras nda ilan edilen bir kavramd r/ eydir.”204

Yukar daki al nt da da belirtildi i üzere, yasalar, hükümet makamlar nda

olu turulan ve toplumun genelini sorumlu tutan çe itli alanlara yönelik belirli

kurallard r. Yasalar ilan edildikten sonra, ki ilerin davran lar , yönetici taraf ndan bu

yasalar çerçevesinde kontrol alt nda tutulmaya çal r. Yönetici her türlü otorite ve

güce sahip oldu undan dolay  bu ki ileri cezaland rmak ya da ödüllendirmek

yetkisine sahiptir. Bu dü üncelerden hareketle Han Fei Tzu, yöneticinin bu ekilde

davranarak, yönetti i toplum her ne kadar kalabal k olursa olsun,  yönetimini en iyi

ve ba ar  bir biçimde gerçekle tirebilece ine inanm r.

Daha önce de ifade etti imiz gibi, yasac  okul dü ünürleri göre en iyi

yönetimin ancak en ince ayr nt na kadar tasarlanm  yasalar n yürürlü e konulmas

ile mümkün olaca na inanm lard r. Ve yine daha önce belirtti imiz ekilde bir

kimsenin toplumu organize edip onlar  yönetebilmesi için bu teoriyi ke fetmesi,

anlamas , onu ö retecek kadar deneyim sahibi olmas  ve totaliter kurallar

uygulamaya istekli olmas  gerekti ini belirtmi lerdir. Buraya kadar anlat lanlardan

da görüldü ü üzere yasac lar, ideal oldu unu dü ündükleri totaliter kurallarla

biçimlendirilmi  yönetim anlay lar  ileri sürerken, ilk ad mda ve mutlak suretle

yasalar n olu turulmas  gerekti ini belirtmi lerdir. Koydu u yasalar ve bu yasalar

destekleyen otorite ve güç ile birlikte ‘insan  yönetme sanat ’ndaki yetene i ile

yönetici en iyi ve ideal bir biçimde yönetimini gerçekle tirecektir.

Han Fei Tzu’nun da öngördü ü gibi, ‘shih’ yani ‘otorite ve güç’ ideal

hükümet eklindeki bir yöneticinin yönetimini gerçekle tirebilmesi, toplumu

düzenleyecek yasalar n konulmas  ve bunlara kar  direni in k lmas  için sahip

204 A.e., s. 160.
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olmas  gerekti i çok önemli bir faktördür. Yukar da Han  Fei  Tzu’nun, bir

yöneticinin yönetti i toplumu ne kadar kalabal k olursa olsun gerekli yasalar

koydu undave otoritesi ile bu yasalar  uygulay p, yasalara uyanlar  ödüllendirip,

uymayanlar  cezaland rd nda yönetimini en iyi ve ba ar  bir biçimde

gerçekle tirece ini belirttik. Ne var ki, daha gerçekçi bir bak  aç yla bak ld nda,

yöneticinin en ba ndan itibaren gerekli olan her alana ili kin yasalar

düzenlemesinin ve bu yasalara uyup uymayanlar  tek tek takip edip, tek tek

ödüllendirip ya da cezaland rmas n imkans z oldu u görülür. Ancak Han Fei Tzu,

otorite ve güç ile desteklenen bu yasalar n yöneticinin bizzat kendisi taraf ndan

düzenlenmesinin ve takip edilmesinin gerekmedi ini belirtmi tir. Çünkü daha önce

de belirtti imiz üzere Han  Fei  Tzu, yöneticinin ideal yönetimini

gerçekle tirmesindeki en önemli faktörlerden bir di erinin de shu yani insan

yönetme sanat  oldu unu ifade etmi tir. Ona göre ideal yönetimi gerçekle tirecek

olan ki i insan  yönetme sanat ’nda yetenek sahibi olaca ndan, yasalar n gerekti i

gibi düzenlenmesi ve takip edilmesi ile ilgili olarak gerekli ki ilerin seçimini

gerçekle tirecektir. Bu ki i de yukar da ba vekil olarak belirtti imiz ki idir.205

Yukar da yasac lar n uygun gördü ü bu ideal yönetimi gerçekle tirecek olan

ki inin nas l olup da bütün bir topluma uygulayaca , otorite ve gücü ile destekledi i

düzenleyici yasalar  tek tek koyaca  ve tek tek bunlar  kontrol edece ini sorduk.

Ve yasac  dü ünürlerin bu soruya teorileri do rultusunda oldukça mant kl  oldu unu

kabul edebilece imiz bir yan t verdiklerini gördük. Yasac lara göre, yönetici insan

yönetme sanat ’nda yetkin bir ki i olaca  için bu göreve getirilebilecek en uygun

ki iyi atayacakt r.206

Yasac lar n yukar da vermi  olduklar  bu yan t, onlar n teorileri

do rultusunda her ne kadar mant kl  gibi gözükse de bizim aç zdan yeterince ikna

edici olmayabilir. Çünkü bir yönetici her ne kadar shu yani insan  yönetme

sanat ’nda yetkin bir ki i olsa da yasalar  düzenlemek ve onlar  takip etmek üzere

seçti i ki i bu alanda yeterli olumlu özelliklere sahip olmayabilir ve görevini olmas

gerekti i gibi gerçekle tirmeyebilir. O halde yöneticinin belirli bir görevi

gerçekle tirmek üzere atad  ki inin bu görev için uygun bir ki i olup olmad  nas l

205 Bkz.: A.e.
206 Bkz.: A.e.
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belirlenebilir? Yasac lar, bu sorunun yan n, sorunun içerisinde sakl  oldu unu

belirterek, cevab shih ve shu olarak vermi lerdir.207

Han Fei Tzu’nun ad  geçen eserinde öyle bir ifade yer almaktad r:

“Bir bakan bir talepte bulundu u zaman, yönetici onun kendisine yapt  talebe göre i  verir.
Ve bu i e kar k gelen görev için onu sorumlu tutar. Yerine getirme bu i e kar k
geldi inde ve ki inin yapabilece ini iddia etti i eylere i  kar k geldi inde bu ki i
ödüllendirilir. E er yerine getirme i e kar k gelmezse ve ayn  zamanda ki inin kendisi için
iddiada bulundu una kar k gelmezse ki i cezaland r.”208

Han Fei Tzu doyurucu ödüller ve cayd  cezalar yeteneksiz ki ilerin

ortadan kalkmas  için çok önemli oldu unu dü ünmü tür. Özellikle kat  bir ekilde

uygulanacak olan cezalar n yeteneksiz ki ilerin zamanla ortadan yok olmas

sa layaca na inanm  böylece de devlette görev almak isteyen ki ilerin sadece

görevlerini lak yla yerine getirecek olan yetenekli ki iler olaca  belirtmi tir.209

Görüldü ü üzere shu kavram , Han  Fei  Tzu ve yasac  teoriyi benimsemi

bütün dü ünürler için oldukça önemli ve belirleyici bir kavram olarak teoride yerini

alm r. Fung Yu-Lan A Short History of Chinese Philosophy adl eserinde,

yasac lar n ideal bir yönetimi gerçekle tirecek olan yöneticinin yetenek sahibi olmas

gerekti i ‘insan  yönetme sanat ’n n yani ‘shu’ kavram n Çin felsefi dü üncesinin

bir özelli i oldu unu belirtmi tir. Fung Yu-Lan bu kavram , daha önce

Konfüçyuscu ö retide üzerinde durdu umuz ‘adlar n do rulanmas  doktrini’ ile

ili kili tutmu tur. Ona göre yasac lar n bu doktrin için kulland klar  terim Han Fei

Tzu’nun 43. Bölüm’ünde ‘varl klar  adlar ndan sorumlu tutmak’ eklinde ifade

edilmi tir. Fung Yu-Lan ad  geçen eserinde yasac lar n adlar ile ‘elde tutulan

hükümet görevi unvanlar ’n  ve ‘varl klar’ ile de ‘hükümet görevini yani ünvanlar

elde tutan bireyler’in i aret edildi ini belirtmi tir. Fung Yu Lan n kurmu  oldu u

bu ili kiden hareketle aç klamalar  devam ettirecek olursak, burada ‘unvanlar’

ile görev sahibi ki ilerin ideal olarak neleri gerçekle tirmeleri gerekti inin

gösterilmeye çal ld  görürüz. Dolay yla burada ‘varl klar  adlar ndan sorumlu

tutmak’ ifadesi ile belirli görevleri yerine getiren bireylerin bu görev alanlar nda

207 Bkz.: A.e., s. 161.
208 A.e.
209 A.e..
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ideal olarak yerine getirmeleri gerekenlerden sorumlu tutulmalar ’ ifade edilmek

istenmi tir.210

Yönetici, bir ki iye ünvanla birlikte belirli bir görev ve sorumluluk içeren bir

 verdi inde i in ünvan  ta yan bu ki i i in kapsad  görev ve sorumluluklardan

sorumlu tutulur. Görevle ilgili olarak yap lmas  gerekenler, uyulmas  gereken

kurallar yasa taraf ndan belirlenmi tir.  düzgün bir biçimde yerine getirildi inde

hiçbir sorun yoktur. in düzgün bir ekilde yerine getirilmesi durumunda ki i

ödüllendirilir, aksi takdirde ki i cezaland r. Di er bir ifade ile varl k ad na fiilen

kar k gelirse ödüllendirilir, gelmezse cezaland r.211

Burada, yönetici varl n ad na fiilen kar k gelip gelmedi ini nas l anlar

diye soracak olursak yasac  dü ünürlerin bu soruya oldukça s radan bir yan t

vereceklerini görürüz. Yasac lar, varl n ad na fiilen kar k gelip gelmemesinin

yöneticinin kendisine ba  oldu unu belirtmi lerdir. Onlara göre yönetici e er

varl n ad na fiilen kar k gelip gelmedi inden emin de ilse, sonucu testten

geçirebilir. Örne in bir yönetici a n gerçekten iyi bir a  olup olmad ndan

emin de ilse onun yemeklerini tatmak suretiyle onu testten geçirebilir. Bununla

birlikte, yukar da biraz önce de belirtti imiz üzere yönetici sonuçlar  tek tek kendisi

gözden geçirmek zorunda de ildir. Shu yani insan  yönetme sanat ’ndaki yetene i

sayesinde bu i e, i i kendisi için en ba ar  bir biçimde gerçekle tirecek olan ki iyi

atayacakt r. Bu ki iler de görevlerini en ideal bir biçimde yerine getirmeleri amac yla

yöneticinin otoritesi ve gücü yani shih ile desteklenen yasalar (fa) do rultusunda

ünvanlar na uygun bir ekilde eylemlerini gerçekle tirecek yani adlar na fiilen

kar k geleceklerdir.212

Han Fei Tzu, yukar da ifade etti imiz bu ödül ve cezalar  ad  geçen eserinin

7. Bölüm’ünde ‘yöneticinin iki kolu’ olarak adland rm r. Ve ayn  eserin 48.

Bölüm’ünde öyle demi tir:

“Dünya yönetilirken, insan do as na uygun olarak hareket edilmelidir. nsan do as nda
be enme ve be enmeme duygular  vard r ve ödüller ile cezalar bu nedenle etkilidir. Ödüller

210 Bkz.: A.e., s. 160-161.
211 Han Fei Tzu’dan altaran: A.e., s. 162.
212 Bkz.: A.e., s. 160-162.
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ve cezalar etkili oldu u zaman yasaklar ve emirler gerçekle tirilebilir ve yönetim ekli
böylece tamamlan r.”213

Buraya kadar anlatt klar  daha önceki bilgilerimiz nda

de erlendirecek olursak; Yasac lar, ideal bir yönetimin nas l olmas  gerekti ine

yönelik ö retilerini, di er ö retilerde oldu u gibi, bireylerin ‘olmas  gereken ideal

veya üstün insana dönü türülmeleri gerekti i’ dü üncesinden yola ç karak

biçimlendirmemi lerdir. Yasac  teori’de insan do al haline b rak lm r. Çünkü

onlar n ideal olarak gördükleri yönetim biçimi insan n do as n ne ise o olarak

olmas na ba r. En mükemmel erdem olan yasa yani fa’d r. deal bir yönetimin

gerçekle tirilebilmesi için at lacak ilk ad m en ince ayr nt na kadar düzenlenmi

yasalar n konulmas r. Bu yasalar  koyacak olan yönetici hem ‘otorite ve güç

(shih)’sahibidir hem de ‘insan  yönetme sanat  (shu)’nda yetenekli bir ki idir.

er bir kimse yönetici olmak istiyorsa, yönetimin esaslar  içerisine alan,

ideal bir yöneticinin nas l olmas  gerekti ine k tutan bu teoriyi ke fetmeli, onu

derinlemesine anlamal r. Ayr ca totaliter kurallar  uygulamaya istekli olmal r.

Bunlar n yan  s ra bu teoriyi ö retecek kadar da onun hakk nda deneyim sahibi

olmal r. Toplumda huzurun, düzenin, ahlak n olmas  için totaliter kurallar n

uygulanmas  uygun gören bu hükümet eklinde, do al hallerine b rak lm  olan

insanlar, cezalar ve ödüllerle yönetilirler. Onlar n soru sorma, tart ma, kendi

kendilerine dü ünme haklar  yoktur. Onlar sadece itaat etmekle, kendilerine verilen

emirlerini yükümlüdürler. Görevlerini lay yla yerine getirenler ödüllendirilir.

Görevlerini yerine getirmeyenler ise cezaland rlar.

Yukar da Han  Fei  Tzu’dan söz ederken, onun Yasac lar Okulu’nun en iyi

teorikçisi oldu undan söz ettik. Han Fei  Tzu’nun olmas  gereken hükümet ekline

yönelik bütün fikirleri, onun görü üyle mükemmel haline kavu mu  olan yasac

teori M.Ö. 221’de Çin co rafyas ndaki bütün di er krall klar  ve prensipleri ele

geçiren ve hatta Chou Hanedanl ’n  kesin bir yenilgiye u rat p, Hanedanl n

ba na geçen Ch’in Krall  taraf ndan benimsenmi  ve hayata geçirilmi tir. Ch’in

Hanedanl  yönetimi boyunca halka yönelik ola an üzeri bir terör ve iddet

uygulam r. Ancak totaliter kurallar n hakim oldu u bu düzen, halk n üzerinde

213 Han Fei Tzu’dan aktaran: A.e., s. 162.
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olu turmu  oldu u büyük bask lar sebebiyle çok uzun süre varl

sürdürememi tir.214

214 Lao Tzu, a.g.e., s. 137.
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3. ESK  Ç N’DE MANTIK ANLAYI I
Sava an Krall klar Dönemi, toplumsal düzenin ve ahlaki yap n çökmesine

sebep olmas n yan nda, Eski Çin’de hayata ili kin bir tak m problemlerin çe itli

kavramlar çerçevesinde ele al nmas  ve toplumun içerisinde yer ald  olumsuz

ko ullardan kurtulmas  bak ndan alternatif fikirlerin üretilmesine ve bu amaçla da

çe itli felsefe okullar n kurulmas na vesile olmu tur.

Yukar da ayr nt  bir biçimde ele ald z bu okullar n ve kurucular n

baz lar , Çin Mant k Tarihi bak ndan ayr ca önem ta maktad r. Biz çal mam n

bu k sm nda ele alaca z ba ca okullar ve kurucular  çerçevesinde Çin’de

mant n temellerine ili kin nas l bir yap n var oldu unu ortaya koymaya

çal aca z.

Bu çal mada ayn  zamanda ne gibi mant k çal malar n yap ld ,  bunlar n

ne gibi özelliklere sahip oldu u ve bu çal malara ili kin bilgilerin hangi klasik

eserlerden edinilebilece i gibi sorunlara yan t aranacakt r.

3.1. Konfüçyus
Konfüçyus Okulu’nda ele al nd  üzere, Konfüçyus’un içerisinde ya ad

dönem, ahlak n tamamen çöktü ü, sosyal ve politik düzenin bozuldu u bir dönemdi.

Konfüçyus’a göre bu çökü ün ve bozuklu un önlenmesinin tek yolu, toplumun

temel bir ilkeye ba  kalarak hareket etmesini sa lamakt . Konfüçyus bu fikrini,

kendisine evreni örnek alarak geli tirmi ti. Ona göre evrende her ey, Tao olarak

adland lan bir temel ilkeye ba  kalarak etkinliklerini gerçekle tirmekteydi.

Etkinliklerin bu ilkeye ba  kalarak gerçekle tirilmesi, evrende bütünüyle düzenin

hakim olmas  sa lam . K saca, Konfüçyus için, evrende her eyin temel bir

ilkeye ba  kalarak hareket etmesinin amac , düzendi. Konfüçyus’a göre düzen,

toplumda ideal bir yönetimin sa lanmas  demekti.

Konfüçyus, temel ilkenin takip edilebilmesi ve bu ekilde düzenin

sa lanmas  amac yla öncelikle Adlar n Düzenlenmesi’nin215 önemi üzerinde

durmu tur. Konfüçyus’a göre evrende düzen hakimdi; çünkü bütün gerçeklikler

215 Adlar n Düzenlenmesi ile ilgili daha ayr nt  bir okuma için bkz.: Hu Shih, a.g.e., s. 21-52; ayr ca
bkz.: Fung-Yu Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 59-62; ayr ca bkz.: Dumitriu, a.g.e., s. 29-
30; ayr ca bkz.: Li, a.g.e., s. 80-81.
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adlar  ile uyum içerisindelerdi. Konfüçyus, toplumda düzensizli e neden olan as l

problemin eylerin gerçeklikleri ile adlar n birbirleriyle uyum içerisinde

olmamas na ba lam r. te bu nedenle iyi bir biçimde düzenlenmi , yani ideal bir

yönetime sahip toplumun varl ndan söz edilebilmesi için tek yolun, adlar n

düzenlenmesi oldu unu belirtmi tir.

“-Tzu-lu dedi ki: ‘ Wei derebeyi, hükümeti birlikte yönetmeniz için sizi bekliyor. Yap lacak
ilk i in ne oldu unu aç klar m z?’
-Üstad dedi ki: ‘Yap lacak ilk i  ay klamad r (adlar n düzenlenmesidir)’
 -Tzu-lu, ‘Gerçekten böyle mi?’ dedi. ‘Bu çok yanl  bir ey! Neden bir ay klama gerekli
görülsün?’
-Üstad dedi ki: ‘Nas l da bilgisizsin Yu! Bir ey bilmeyen üstün insan sak ngan davran r.
-Böyle bir ay klama yap lmazsa, yap lan i lerde ba ar ya ula lmaz.

lerde ba ar ya ula lmazsa, toplum kurallar nda ve müzikte geli me olmaz. Toplum
kurallar  ve müzik geli mezse, cezalar yerine getirilmez. Cezalar yerine getirilmezse, halk ne
yapaca  bilemez.
-Bunun için büyük ve üstün insan, o ki ilerden uygun bir biçimde konu malar  ister ve
kendi konu tuklar n da uygun bir biçimde yerine getirilmesi gerekti ini dü ünür.’” 216

Konfüçyus retisi’nde büyük öneme sahip Konfüçyuscu Temel

lkeler’den ilki olan Adlar n Düzenlenmesi, Konfüçyus mant  üzerine yap lacak

çal malarda da ayr ca ele al nmal r. Çünkü Konfüçyus, toplumsal düzenin ve

dolay yla iyi bir yönetimin sa lanabilmesi kayg yla üzerinde önemle durdu u

Adlar n Düzenlenmesi fikrini, mant n temel ilkeleri çerçevesinde olu turmu tur.

Evrende var olan her eyin bir ad  vard r. Her ad n ise kendisine ait bir tan

vard r. Di er bir ifade ile her ad n içerisinde, belli bir tak m anlamlar gizlidir. Bu

anlamlar, söz konusu ad ile ilgili görev ve sorumluluklar r. Bu görev ve

sorumluluklar, adlar n temsil etti i eylerin ideal öz (ki)’leridir.  eyler,  ideal  özleri

ile uyum içerisinde olmak zorundad rlar. Bu zorunluluk, gerçeklik ile adlar

aras ndaki uyum olarak kabul edilir. Konfüçyus’un Adlar n Düzenlenmesi ile as l

belirtmek istedi i,  adlar ile gerçeklik aras nda olmas  gereken uyumdur.

Konfüçyus’a göre toplumdaki düzensizlik, adlar n düzenlenmesindeki

özensizliklerden kaynaklanmaktad r. Adlar n düzenlenmesindeki bu özensizlik,

asl nda zihinsel düzensizli in bir göstergesidir. Konfüçyus, e er zihinde bir

karma kl k söz konusuysa, adlar n gerekti i gibi düzenlenemeyece ine inanm r.

216 Konfüçyus, Konu malar, xiii.iii, s. 72-73.
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er adlar gerekti i gibi düzenlenemezse, toplumda düzen sa lanamaz. E er

toplumda düzen sa lanamazsa, yönetim ba ar  bir ekilde gerçekle tirilemez.

Burada aç kça görüldü ü üzere Konfüçyus, toplumsal düzensizlik ile adlar n

düzenlenmesindeki özensizlik ve zihinsel düzensizlik aras nda bir ili ki kurmu tur.217

Konfüçyus’a göre düzenlenmesi gereken adlar iki s fta ele al nabilir. Bu

flardan ilki, de er ve norm adlar  olan, sosyal adlar r. Di eri ise; olgular,

nitelikler ve eyler taraf ndan yönetilen do al adlar r.   Sosyal adlar, belli bir tak m

görev ve sorumluluklar içerdi inden en do ru biçimde düzenlenmelidirler. E er

herkes ‘ne ise o olarak’ görevini yerine getirdi i takdirde, toplumda düzensizlik

olmayacakt r.

“Ch’i dükü Ching Konfüçyus’a hükümet(iyi bir yönetim) üzerine sordu, Konfüçyus yan t
verdi: ‘ Bir ülkede prens, prens olarak; baba, baba olarak; o ul, o ul olarak davran rsa, orada
bir hükümet (iyi bir yönetim/düzen) vard r.”218

Konfüçyus’un yukar daki aç klamas nda yer alan ‘prens, prens olarak

davranmal ’ ifadesini ele alal m. Bu ifadede kullan lan ilk prens kavram , somut bir

gerçekli e, yani bu ad n temsil edece i ki iye i aret etmektedir. Daha sonra

kullan lan prens kavram  ise, prens ad n içerisinde gizli olan anlama i aret

etmektedir. Bir prensi prens yapan, onun özüdür (ki). E er prens, eylemlerini

gerçekle tirirken özü  (ki) ile uyum içerisinde olursa, o prensin devletinde düzen

hakim olacakt r ve prensin yönetimi kesinlikle ba ar  olacakt r. Çünkü, böyle bir

durumda ad ile gerçeklik aras nda uyum söz konusudur (Bkz.: Bölüm 2.2.1.1.).

Prens, baba, o ul kavramlar n her biri, sosyal ili kilere i aret eden sosyal

adlard r. deal bir toplum ancak; bu sosyal adlar içerisindeki anlamlar  idrak edip,

eylemlerini bu anlamlarla uyum içerisinde gerçekle tiren bireylerden olu ur. Adlar

ile gerçeklik aras nda uyum olmad  müddetçe, ne toplumsal bir düzen, ne de ideal

bir yönetim sa lanamaz. Böyle bir toplumda; öyleymi  gibi gözükse de, ne prens

prenstir, ne baba babad r, ne de o ul o uldur. Konfüçyus a daki ifadesinde,

içerisinde yer ald  dönemde sosyal ve politik kurumlarda söz konusu düzensizli in

217 Bkz.: Hu Shih, a.g.e., s. 22-25.
218 Konfüçyus, Konu malar, xii.xi, s. 69.
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nelere sebebiyet verdi ini aç k bir ekilde belirterek, sosyal adlar n önemini ortaya

koymu tur (Bkz.: Bölüm 2.2.1.1.)

“-Konfüçyus dedi ki:  E er bir ülkede iyi bir yönetim varsa; törenler, müzik ve askeri seferler
Gö ün o lu’nun buyru uyla yap r. E er ülkede kötü bir yönetim varsa; törenler, müzik ve
askeri seferler, feodal prenslerin buyru uyla yap yor demektir. Bunlar feodal prenslerin
buyru uyla yap ld nda, onlar (imparatorluk) en az on ku ak etkinli ini koruyacakt r. E er
bunlar feodal prenslerin memurlar  taraf ndan yap yorsa, onlar n etkileri be  ku ak
içerisinde yok olmayacakt r (devlet en az be  y l etkinli ini koruyacakt r).  Büyük bakanlar
(prensin memurlar n yard mc lar ) yönetimi ellerinde tuttuklar nda, onlar n iktidar
(imparatorlu un yönetimi) en fazla üç ku ak sürecektir.
-Ülkede do ru ilkeler egemen oldu u zaman, ülke büyük memurlar n elinde kalmaz.
-Ülkede do ru ilkeler egemen oldu u zaman, halk aras nda anla mazl klar olmaz.
-Ülkenin yasal dükü be  y l ülkenin gelirinden yoksun k nd . Ülke dört ku ak büyük
memurlar n elinde yönetildi. Bunun içindir ki San Huan’lar n soyu çok azalm r”219

Konfüçyus’a göre, Do al Adlar da en az Sosyal Adlar kadar özenli bir

ekilde düzenlenmelidir. Ad n kendinde sakl  olan anlam, ad n temsil etti i nesnenin

özü oldu undan, onun etkinli i ile uyum içerisinde olmak zorundad r. Aksi durumda,

hem ad hem de ad n kullan ld  cümle do al etkisini kaybeder. Mesela, Konfüçyus

döneminde, kö eleri olan bir içki kab n ekli de tirilmi  ve kö esiz hale

getirilmi ; ancak kab n ad  de tirilmemi tir. Böyle bir durumda kab n etkinli inin

özü ile uyum içerisinde olmad  savunan Konfüçyus bununla ilgili olarak öyle

demi tir:  “Üstad  dedi  ki:  ‘Kö eleri  (ku)  olmayan  kö eli  kap  (ku), kö eli acayip

kap.’”220

Konfüçyus’un, ideal bir yönetimin sa lanmas  için düzenin kurulabilmesi

amac yla ele ald Adlar n Düzenlenmesi Problemi;  var olan kavramlar n

tamamen ortadan kald p, yerlerine yenilerinin getirilmesi suretiyle ad

karma kl ndan kurtulmak de ildir. Konfüçyus’un yapt ;  asl nda bir bak ma,

adlar n analizidir.

Mesela, yönetim sözcü ü, Konfüçyus’un özellikle üzerinde durdu u bir

sözcüktür. Yönetim (  ) sözcü ü (ad), do ru biçimde ayarlamak anlam na gelen

( ) sembolünü içerir. Buna göre yönetim sözcü ünde, insanlar  do ru biçimde

düzenleyen anlam  sakl r. Konfüçyus’un adlar n düzenlenmesinin önemi

219 Konfüçyus, Konu malar, xvi, xxiii, s. 93.
220 A.e., s. 42.
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konusunda, neden özellikle bu  ‘yönetim’ ad n analizi üzerinde durdu u gayet

aç kt r. Öyle ki, daha önce de belirtti imiz üzere, Konfüçyus’un içerisinde yer ald

dönem, yönetimin olmas  gerekti i gibi yap lmad , toplumda düzenin

sa lanamad  bir dönemdi. Bu bak mdan Konfüçyus’a göre,  ‘yönetim’ ad ,

gerçekli i ile uyum içerisinde de ildi. Dolay yla da ad, do al etkisini

kaybetmi ti.221

“-Ch’i K’ang Konfüçyus’a yönetimi sordu.
-Konfüçyus yan tlad : ‘Ülkeyi yönetmek demek, halk  do ru yola götürmek demektir. Halk
do rulukla yönetirsen, do ru davranmamay  kim göze alabilir?’”222

Buraya kadar belirtilenlerden anla ld  üzere; Konfüçyus’un, Adlar n

Düzenlenmesi Problemi’ iki temel fikir üzerinden ekillenmi tir. Bunlardan ilki,

de er adlar n, toplumun de erlerine uygun olmas n gereklili idir. Di er fikir ise,

do al adlar n, do al objelere uygun olmas n gereklili idir. Konfüçyus, do ru

olarak düzenlendikleri kabul edilen bu adlar n uygulanabilirlikleri ile de ilgili olarak

iki temel kural belirlemi tir. Konfüçyus’a göre bir ad, sadece tek bir eyi temsil

etmelidir. Ayr ca, bir ey ya da bir ki i, kendisini ba ka eyler ya da ki ilerle ili ki

içerisinde tutuyorsa, birden fazla ada sahip olabilir.

Konfüçyus; adlar n düzenlenmesi ile adlar hangi anlam  ifade ediyorlarsa o

anlama gelmelerini; sosyal ya da politik ili kiler ve çe itli kurumlarla ilgili adlar n

nelere i aret etmeleri gerekiyorsa onlara i aret etmelerini sa lamak istemi tir.

Ba ta da belirtti imiz üzere Konfüçyus; Adlar n Düzenlenmesi fikrini,

mant n temel ilkeleri çerçevesinde olu turmu tur. Hu Shih, The Development of

Logical Method in Ancient China adl  eserinde223, Konfüçyus mant n temel

ilkelerinin Yi Ching, yani De imler Kitab ’nda yer ald  belirtmi tir.

Hat rlanaca  üzere bu kitap; Konfüçyus ö retisinde, bilginin edinilmesine yönelik

itime kaynak olan alt  temel kitab ndan birisidir. Konfüçyus, döneminde kehanet

amac yla kullan lan bu kitap üzerinde derinlemesine çal malar yapm r.

221 Bkz.: Hu Shih, a.g.e., s. 24-25
222 Konfüçyus, Konu malar,xii.xvii, s. 70.
223 Bkz.: Hu Shih, a.g.e., s. 28-52.
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Konfüçyus’tan sonra ba kalar  taraf ndan da de erlendirilmeye çal lan bu kitap,

Hu Shih’e göre Çin Tarihi’ndeki anla lmas  en zor eserdir.224

De imler Kitab , Kwa olarak adland lan 64 tane temel ekilden olu ur. Bu

ekiller 6 sat r  (hsiao)  düz (      )  ya da kesikli  (       )  çizginin bir  araya gelmesi ile

olu urlar.  6  sat r  (hsiao) çizgiden olu an Kwa için Yunanca’dan türetilen

Heksagrammatos(Heksagram: alt -harfli) terimi;  3  sat r  (hsiao) çizgiden olu an

Kwa için ise Yunanca’dan al nan Trigrammatos(Trigram: üç-harfli) terimi

kullan r.225 Bir Hexagram, iki Trigram n birle mesi ile olu ur. De imler

Kitab ’n n temelini 8 tane temel Trigram olu turur. Bu 8 temel Trigram, 8 ana

elemente ya da forma kar k gelir. De imler Kitab ’nda yer alan 64 tane

Hexagram,  bu  8 Trigram n üst üste bir biçimde çe itli kombinasyonlar  sonucu

olu turulmu tur.226 A daki tablolarda bunlar gösterilmi tir:

TABLO 3227

Yi Ching’de Belirtildi i eklinde 8 Temel Kwa ve S ralanm  64 Kwa

1           2           3           4           5           6           7           8

1. Gök 5. Ate
2. Yer 6. Su
3. Gökgürültüsü 7. Hareket Halinde Su / Batakl k
4. Da  / Tepeler 8. Rüzgar; Tahta

224 A.e., s. 28
225 Bkz.: Little,H.G.; Scoot, R.; Jones, H.S., Greek-English Lixicon, Oxford, Clarendon Press, 1996,
s.1818
226 Baz  dü ünürler bu Hexagramlar n, günümüzde var olmayan (soyu tükenmi ) Çin dilindeki
kelimelere kar k gelen i aretler olduklar na inanm lard r. Onlara göre 8 elemente kar k gelen bu
8 temel Trigram, bu dilin alfabesini olu turan harflerdir. Hu Shih, ad  geçen eserinde bu dü ünürlerin
hakl  olabileceklerini belirtmi tir. Öyle ki, onun ifadesi ile “6. Kwa olan (  ) su elementinin
pratikteki hali onun biraz de ik bir formu olan (  ) eklindedir. Bu ayr nt  göz önünde
tutuldu unda bunun mümkün olabilece i söylenebilir.” Bkz.: Hu Shih, a.g.e., p. 28-30.
227 Bkz.: Hughes, a.g.e., p. 7-11; ayr ca bkz.: Hu Shih, a.g.e., p. 28-29; ayr ca bkz.: Tom Riseman, I
Ching, 2. Bas m, çev. Ay e Bâli, stanbul, Dharma Yay nc k, 2004; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A
Short History of Chinese Philosophy, p. 141-142.
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Geleneksel anlay , Konfüçyus’un De imler Kitab  bulundu unda, eserin

64 Bölümden olu tu unu kabul etmi tir. Buna göre eserin her ba  bir

Hexagram’d r. Her bölümde, ele al nan Kwa ile ilgili olarak çe itli önermelerde ya

da yarg larda bulunulmu tur. Bununla birlikte ayr ca, ele al nan Kwa’y  olu turan 6

sat r (hsiao)’dan her biri için de 6 farkl  önerme ya da yarg ya yer verilmi tir.

Günümüzde ise, De imler Kitab  sadece bu önermeleri ya da yarg lar

içeren 64 Bölüm’den olu maz. Kitab n günümüz formu, 10 Kanat ya da 10 Ekler

olarak adland lan k mlardan olu ur.228 Bu sonraki eklemeler, sadece

228 “Ek  1.  64  Kwa  yarg lar  üzerine  64  aç klay  not:  Bölüm  I,  Ek  2.  64  Kwa  yarg lar  üzerine  64
aç klay  not: Bölüm II, Ek 3. Kwalar n dealar n 64 Aç klamas , Ek 4. 384 Hsiao Yarg lar  Üzerine
384 Aç klay  Not, Ek 5. Kitab n Geneline li kin lave Görü ler: Bölüm I, Ek 6. Kitab n Geneline
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Konfüçyus’un kendisine ait de ildir. Baz  k mlar, Konfüçyus’un takipçileri

taraf ndan kendisine atfedilmek suretiyle eserin içerisine yerle tirilmi lerdir. Hu

Shih; ad  geçen eserinde, Konfüçyus Mant ’na yönelik bir çal ma için üzerinde

durulmas  gereken as l k mlar n 3., 5. ve 6. k mlar oldu unu belirtmi tir.229

Konfüçyus, Yi Ching, yani De imler Kitab ’nda evrendeki de imin

karma kl n sembolik olarak ifade edildi ini ke fetmi tir.230 Bununla ilgili olarak

Konfüçyus öyle der:

“De imler Kitab ’nda  Büyük Amaç ( __ ) vard r. Bu lkel Çift’i  olu turur (   _ ve _ _ ).
Primeval Pair’den dört form türer (                                                    ). Ve bunlardan 8 Kwa
türer. 8 Kwa, bütün iyi ve kötü’ye yön verir. Ve ondan ya am n karma as  do ar.”231

Konfüçyus’un, De imler Kitab ’nda de imin büyük karma as n

sembolik olarak ifade edildi i eklindeki inanc , onun dünyadaki bütün de imleri

aç klayabilece i bir sistem olu turmas na vesile olmu tur. Konfüçyus’a göre, bütün

de imler hareketten do ar ve bu hareket, güçlü olan n zay f olan n yerine

geçmesinin bir sonucudur. Güç, yani etkinlik düz çizgi ( __ ) ile gösterilir ve Chien

olarak adland r. Zay f, yani çekingenlik ise kesikli çizgi  ( _ _ ) ile gösterilir ve

Kuen olarak adland r.  Ayr ca, Chien kavram  ‘kolay’ ve Kuen kavram  da

‘basit’ sözcükleri ile de kar lanmaktad r. Bir ba ka deyi le, Konfüçyus’un belirtti i

üzere, hayat n bütün karma kl  ve çe itlili i, basit ve kolay olan n ili kisinden

do ar. Yani biz, karma k ve çe itli olan , basit ve kolay arac  ile bilebiliriz.232

“Tabii ki Chien kolayl  ve Kuen basitli i gösterir. … Chien ve Kuen bütün de ime
aç lan büyük kap  de il midir?
“Bütün i lerde ve davran larda en riskli olan, her zaman kolay olandan bilinir… Bütün

lerde ve davran larda kar la lan engeller, her zaman en basit olandan bilinir.”233

li kin lave Görü ler: Bölüm II, Ek 7. lk ki Kwa Üzerine Görü ler, Ek 8. Baz  Kwalar Üzerine
Görü ler, Ek 9. 64 Kwa’n n Düzeni Üzerine, Ek 10. Çe itli Görü ler.” Bkz.: Hu Shih, a.g.e., p. 30.
229 Konfüçyus Adlar n Düzenlenmesi fikrini ileri sürerken ki mant n temellerinin kavranabilmesi
bak ndan ayr ca üzerinde durulmas  gereken eserler, Konfüçyus’un temel fikirlerine yer verdi i
Lun Yü (Seçmeler), Chung Yung (Anlam Doktrini) ve Ch’un Ch’iu ( lk Bahar ve Son Bahar

ll klar )’dur. Bkz.: Hu Shih, a.g.e., p. 31.
230 Konfüçyus, bu nedenle üzerinde çal  bu esere De imler Kitab  ad  vermi tir.
231 De imler Kitab  Ek 1den aktaran: Hu Shih, a.g.e., p. 32.
232 Bkz.: A.e., s. 38
233 De imler Kitab  Ek 1den aktaran: A.e., p. 32-33.
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Karma k  ve  çe itli  olan  zordur.  Zor  olan  basit  ve  kolay  olan  ile

anlayabilmek ise zihinsel yap lanmay  gerektirir. Zihinsel yap lanma önemlidir

çünkü düzenin bozuklu u zihinsel karma adan kaynaklan r. Zihinsel yap lanmaya

yönelik çal malar, Konfüçyus’u ideal yönetim anlay na kavu turacak bir

etkinliktir. Zihinsel yap lanmaya yönelik bu etkinlik, Konfüçyus’un Adlar n

Düzenlenmesi fikridir.234

Karma k ve çe itli olan n, kolay ve basit olan ile bilinebilece i fikrinin,

De imler Kitab ’nda yer alan Kwa’lar ile ili kilendirilmesi, Adlar n

Düzenlenmesi fikrinin ekillenmesini sa layan Konfüçyus mant n

anla labilmesi bak ndan çok önemlidir. Dikkat edilirse, burada basit ve kolay

olarak nitelendirilen Chien ve Kuen, asl nda De imler Kitab ’n  olu turan

Kwa’lar n hsiaolar , yani sat rlar r. O halde Konfüçyus’un, de imin (karma k

ve çe itli olan n) basit ve kolay olandan bilinmesi derken ifade etmek istedi i,

De imler Kitab ’n  olu turan Kwa’lar n do ru bir ekilde yorumlanmas r. Bu

nedenle; toplumda ahlaki, politik ve sosyal düzenin sa lanmas  üzerine

gerçekle tirilecek bir reform için, kesin olarak Adlar n Düzenlenmesi’nin

gereklili ini savunan Konfüçyus, dikkatini eserdeki Kwalar üzerine

yo unla rm r.

Konfüçyus’a göre birçok etkinli imizin kayna  hayal gücümüzdür.

De imler Kitab ’nda, Konfüçyus’un en önemli mant ksal ilkelerinden biri idead r

(Hsiang). Burada idea, hayal gücünü kullanarak idrak etmek, zihinde canland rmak

anlam ndad r.235

De imler Kitab ’n  evrenin karma as  aç klamada kullan rken bütün

ilgisini semboller (Kwa) üzerine yo unla ran Konfüçyus’a göre Kwa’lar, idea için

gerekli temel verilerdir.236

Hu Shih ad  geçen eserinde, hsiang yani idea kavram n çok ilginç bir

tarihi oldu unu belirtmi tir.237 Hsiang sözcü ü, asl nda fil anlam na gelmektedir.

Han Fei Tzu bunu u ekilde aç klar:

234 Bkz.: A.e., s. 34
235 A.e., s. 34-35
236 Bkz.: A.e.
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“Çok az insan fil görmü tü. Çünkü filler, sadece güneydeki barbar ülkelerde ya yorlard .
Buna ra men, (insanlar) fil di lerine sahiplerdi. Fili zihinlerinde canland rmalar  sa layan
sembolik olarak bir tek bu vard . Bu nedenle herkes hayal gücü ile idrak edebilmeyi hsiang
olarakadland rd .”238

Han  Fei  Tzu’nun aç klamas na göre hsiang, bir kimsenin bir sembole

bakt nda bir eyi zihninde canland rabilmesi, o sembolün harekete geçirdi i hayal

gücü ile o eyi idrak edebilmesidir.239 Yani idea ile hsiang ayn  kavram  ifade

etmektedirler. Bu nedenle bu çal mada hsiang sözcü üne kar k olarak idea

sözcü ü de kullan lacakt r.

De imler Kitab ’nda hsiang sözcü ü birbirinden biraz farkl  olarak, iki

anlamda kullan lm r. Buna göre hsiang, ya do ada belirlenmi  veya alg lanm

olan bir olgudur (fenomen) ya da herhangi bir sembol ile gösterilebilen veya bir

eylemde, araçta canland labilen bir kavramd r. De imler Kitab ’nda yer alan 64

Kwa bir ya da birden fazla ideaya kar k gelebilir. Kwalar ve temsil ettikleri

hsiang, yani idealar ile ilgili birkaç örnek vermemiz iyi olur. Örne in, zafer ve ba ar

ideas  temsil eden Kwa (   )  eklindedir.  Bu Hexagram, görüldü ü üzere iki

Trigram n üstüste gelmesi ile olu mu tur. Üstteki Trigram, su’yu, alttaki Trigram

ise ate ’i temsil etmektedir. Hexagram n temsil etti i zafer ve ba ar  ideas  ise

Hexagram n  ‘Suyun ate in üstesinden gelmesi zafer ve ba ar r’ eklinde

okunmas  ile elde edilir. 240

Yukar daki örne imizde s ralamay  de tirdi imizde, benzer ekilde

yorumlanacak olan Hexagram yenilgi ve ba ar zl k ideas  temsil edecektir.

Çünkü Trigramlar yer de tirdiklerinde Hexagram, (    ) eklini alacakt r. Yani

bu sefer suyun sembolü olan Trigram, Hexagram n alt taraf na geçecek ve ate in

sembolü olan Trigram ise üst taraf na geçecektir. Bu durumda Hexagram ate in

237 Bkz.: A.e.s. 35.
238 Han Fei Tzu’dan aktaran: A.e.
239 Bkz.: A.e.
240 Bkz.: A.e..
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suyun üstesinden gelmesi yenilgi ve ba ar zl kt r olarak okunacakt r. Dolay yla

bu Kwa, yenilgi ve ba ar zl k ideas  temsil edecektir.241

Ayn ekilde  (  ) Kwa  ele alal m. Bu Hexagram, alçakgönüllülük

ideas  temsil etmektedir. Hexagram n üst taraf nda yer alan Trigram, yeryüzünü

temsil eder. Alt taraftaki Trigram ise da  temsil eder. Hexagram bir da n

yeryüzünden daha a da gösterilmesi alçakgönüllülüktür olarak okunur.

Dolay yla hexagram n temsil etti i idea alçakgönüllülüktür.242

Sonuncu örnek olarak da haz r olma ideas  ele alal m. Bu idea, (  )

Kwa  ile temsil edilir. Hexagram n üst k sm nda yer alan Trigram, gök

gürültüsünü ve  alt  taraf ndaki Trigram ise yeryüzünü temsil eder. Burada

topra n alt ndan yukar ya do ru gelen bir gök gürültüsü simgele tirilmi tir.

Kwa, ‘aniden gelebilecek bir tehlikeye kar  haz rl kl  olunmas  gerekti i

fikri’nden hareketle, haz r olma ideas  temsil etmektedir.243

Kwalar, idealar (hsiang) temsil ettiklerine göre onlardan adlar olarak söz

edebiliriz. Adlar n anlamlar  yani özleri  (ki), Konfüçyus mant  için ne kadar

önemli ise, Konfüçyus’un mant n temel ilkeleri olmalar  bak ndan idealar da

bir o kadar önemlidirler. Adlar, idealar n temsilleridir. Di er bir ifade ile, adlar

olmadan idealar bilinemezler. Bunun yan  s ra, idealar ise adlara ideal formlar

verendir. Konfüçyus’a göre idealar, eski ça  bilgelerinin etkinliklerini, araçlar ,

kurumlar  somutla rmak amac yla ortaya ç kartt klar  ideal formlard r244.

“- dealar, eski ça larda ya am  bilge ki ilere ‘gökleri, onlar n idealar  biçimlendirdikleri
do al olgular n anlam  ç kartt  zihinlerinde olu mu lard r.

-Pao Hsi, mparatorlu a hakim oldu u zaman, hem yukar daki göklerin olgular  hem de
daki yerin formlar  gözlemledi; ku lar n ve böceklerin davran lar  ile topra n

ürünlerini fark etti. Ve do an n gizemine s zabilmek ve tüm eylerin gerçekli ini
tan mlayabilmek için hem kendi içinden hem de kendi d ndaki nesnelerden gelen önerileri
kabul ederek ilk defa 8 tane temel Kwa’y  belirledi.

241 Bkz.: A.e.
242 Bkz.: A.e.
243 Bkz.: A.e.
244 Hu Shih, The Development of Logical Method in Ancient China adl   eserinde, Konfüçyus’un
idea kavram n Aristoteles’in form kavram  ile benzerlik gösterdi ini belirtmi tir. Burada ifade
edilmek istenen Aristotelesci terminoloji ile belirtilecek olunursa, Konfüçyus’un idealar , insan n
etkinliklerinin, bulu lar n, kurumlar n formel nedenleridirler. Bkz.: A.e., s. 39-40.
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-Alg land klar  zaman onlar, idealard r. Somutla ld klar nda araçlard r. Genel kullan m
için tayin edildiklerinde onlara kanunlar denir. Bütün insanl n günlük ya am na i ledi inde
onlar Tanr lar n i idir.”245

Konfüçyus’un idealar , temellerini do an n olgular ndan alm r. Ona göre

idealar etkinliklerimizin gerçekle tirilmesinden, e yalar n icad ndan,

kurumlar n kurulmas ndan sorumludurlar. Mesela, insanlar tahtan n su üzerinde

yüzdü ünü görmü ler (ke fetmi ler) ve kürekleri, kanolar , gemileri icat etmi lerdir.

Kürek ya da kano icad  ele alacak, bu ke if su üzerinde durmak ideas  temsil

eden tahta ya da rüzgâr Trigram  (  ) ile su Trigram  (  )’n n birle mesinden

olu ur. Burada yüzmek ideas , kanolar n ve küreklerin formel nedenleridir.246

 Daha az do al olan bir ke fi ele almak istersek, havan ve havan topu

örne ini verebiliriz. Bu ke if, kendisi hareket halinde olmayan bir eyi hareket haline

geçirmek ideas  temsil eden im ek (   ) ve da  (   ) Trigramlar n üst üste

yerle tirilmesi ile elde edilir. Bu idea, havan ve havan topu’nun formel nedenidir.247

daki al nt , idealar n nas l kaynakl k ettiklerini en güzel ekilde

aç klamaktad r:

“Gök faal bir biçimde geli ir/ilerler. Bu Ch’ien (   )’dir. Bu yüzden üstün insan hiç ara
vermeden kendini mükemmelle tirmeye çal mal r. lk Bahar, da lardan süzülüp, saç r.

Bu Mung (ba lang ç/do um) (  )’dur. Bu nedenle üstün insan davran lar
olgunla rmaya çal mal r ve erdemini geli tirmelidir. Yeryüzünün alt nda su vard r Bu sze

(çokluk) (  )’tur. Bu nedenle üstün insan, insanlar  kendi etraf nda toplamal  ve onlara

bakmal r/beslemelidir. Yeryüzünün üzerinde su vard r. Bu Pi (ba k) (  )’t r. Bu
nedenle eski Krallar binlerce derebeylik sistemi düzenlemi ler ve feodal Lordlarla dostlu u

geli tirmi lerdir. Da n üzerinde toprak( yer) vard r. Bu Chien (alçakgönüllülüktür) (  )
Bu nedenle üstün insan bu özelliklere sahip olanlar  korumal  ve sahip olmayanlar , sahip
olmalar  için te vik edip, say lar  artt rmaya çal mal r. eyleri adil bir ekilde bir
teaziymi  gibi tartmal  ve adaleti buna göre yönetmelidir. Da n tepesinde su vard r. Bu Kien

(engel, zorluk) (   )’tur. Bu nedenle üstün insan önce kendine dönmelidir. Ve önce kendi

kimli ini geli tirmeye çal mal r. Dereden ta an su Kieh( ölçülülük, kontrol) (   ) olarak
ifade edilir. Bu nedenle üstün insan, insanlar n karakterlerini de erlendirmeli ve bunun için

rl klar ve ölçüler kurmal r.”248

245 De imler Kitab ’ndan Ek 1den aktaran: Hu Shih, a.g.e., s. 36-37.
246 Bkz.: A.e.s. 37-38
247 Bkz.: A.e.
248 Bkz.: A.e., s. 38.
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Hu Shih eserinde, De imler Kitab ’nda içerilen Konfüçyuscu mant n

temel ilkelerinin sadece adlar (Kwa) ve idealar (Hsiang) ile s rl  olmad

belirtmi tir. Ona göre idean n yan  s ra Konfüçyus’un önerme ya da yarg  teorisi de

bu kitapta içerilen bir ba ka mant ksal temel ilkedir. 249

Çin felsefesinde önerme ya da yarg üzerine çal rken özellikle iki husus

göz önünde tutulmal r. Bunlardan biri Çince bir önermenin Bat  dillerindeki bir

önermeden oldukça farkl  biçimde olu udur. Aristoteles mant nda bir önerme,

özne, yüklem ve bunlar  birbirine ba layan bir ba laçtan olu urken250 Çince  bir

önermede, özne ve yüklem aras nda ba laç yer almaz. Mesela “Domuz bir

hayvand r” önermesi Çince’de “Domuz hayvan” olarak ifade edilmektedir. Örnekte

de görüldü ü üzere, Çince’de önermeler ya da yarg lar, adlar n yan yana s ral  bir

biçimde dizilmesi ile kurulurlar.

Çince önermeler ya da yarg lar ile ilgili bir di er önemli husus ise önermenin

ya da yarg n do as na ili kindir. Çince önerme ya da yarg  (tse) sözcü ü, düzen

içerisinde yerle me anlam na gelen gi ve suç anlam na gelen tsi’n n birle imidir.

Dolay yla, önerme ya da yarg  sözcü ünün orijinal kar  bir yarg ç taraf ndan

belirtilen hükümdür. Tse, yarg layan ve bir eye karar veren anlam na gelir. Bu

nedenle ne Yi Ching’de ne de Ch’un Ch’iu’daki ifadeler önerme olarak de il yarg

olarak belirtilirler. Bizde çal mam n bu k sm ndan itibaren önerme kavram  yerine

yarg  kavram  kullanaca z.251

De imler Kitab ’nda iki tür yarg  biçimi vard r. Bunlardan birisi Kwa

yarg  (t’uan)’d r. Bu yarg , Kwa’n n kar k geldi i idea üzerine bir fikir içerir.

Yani yarg , Kwa’n n mahiyetine ili kin bir fikir içerir. Bu mahiyet, Hexagram

olu turan Trigramlar n niteli i ile belirlenir. Di er yarg  biçimi ise Hsiao (sat r)

yarg r. Buradaki yarg  ise hsiao (sat r)’nun niteli ine ili kindir. Di er bir ifade

ile yarg , Kwa’n n de im anlar ndan bahseder. Bir hisao üzerine yap lan yarg , o

sat n, Kwa’daki di er sat larla pozisyonel ili kisi göz önünde tutularak yap r.252

Kwa yarg lar n ve Hsiao yarg lar n nas l okunduklar na örnek verecek

olursak;

249 Bkz.: A.e., s. 41-46.
250 Bkz.: afak Ural, Temel Mant k, stanbul, Çantay, 1995, s. 49.
251 Bkz.: Hu Shih, a.g.e., s. 41-42
252 Bkz.: A.e., s. 42
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Örne in, Tevazu ideas n Kwa yarg , tevazu ba ar  ima eder; üstün olan

insan n sonu iyi olacakt r eklinde ifade edilir. Bunun yan  s ra zafer ideas  temsil

eden Kwa’n n son çizgisi, ba  suyun alt ndad r; o halde tehlike vard r eklinde ifade

edilir. Burada, zafer ideas  temsil eden Kwa’daki hsiao yarg n nas l ifade

edildi i oldukça aç k bir ekilde görülmektedir. 253

Konfüçyus’a göre, yetenekli bir gözlemci Kwa’n n idealar  temsil eden

semboller oldu unu rahatl kla görür. Ancak, onun hakk nda konu abilmesi için

yarg lara (önermelere) ihtiyaç duyar. deay  temsil eden bir Kwa bize sadece

üstünlü ü ya da a  gösterir. Burada Kwa’n n bize a  ya da üstünlü ü

göstermesi Trigramlar n Hexagram içerisinde nas l yer ald  ile alakal r. Daha

önceki örneklerimizden zafer ve yenilgi idealar  ele alacak olursak, her iki ideay

da temsil eden Hexagram ayn Trigramlar  içermektedir. Anlamlar ndaki fark,

Trigramlar n farkl  bir ekilde s ralanmas ndan kaynaklanmaktad r. Zaferi temsil

eden Hexagramda su, ate in yukar ndayken, yenilgiyi temsil eden Hexagramda

su, ate in a ndad r.254

deaya ili kin bir yarg  ise bize o eyin iyi ya da kötü olup olmad  söyler.

Mesela yine Tevazu örne ini ele alal m. Buna göre bu idean n Kwa yarg Tevazu

ba ar  ima eder, üstün insan n sonu iyi olacakt r eklinde ifade edilir. Bu ifade

Tevazu hakk nda bir ey söyler. Yani bize, tevazunun sebep olaca eyi gösterir. Bu

ideay  üstün insan ile ili kilendirerek, idean n neye yöneldi ini bize gösterir.255

Daha aç k bir ifade ile bir Kwa, bir ideay  temsil eder. Kwadaki her bir sat r,

pozisyonlar  da göz önünde tutularak, birbirleri ile ili kilendirilir ve bu ekilde her

sat r ile ilgili olarak bir yarg  elde edilir. Ayn ekilde Kwa  olu turan Trigramlar n

nitelikleri ve birbirlerine göre konumlar  göz önünde tutularak Kwaya yönelik bir

yarg  elde edilir. Yarg lar, gerçek dünyan n etkinliklerine ilham verendir. Yani, her

iki yarg  çe idi de bize eylemlerin e ilimlerini bildirir. Ve bu e ilimler iyi ya da kötü

olmaya yöneliktir. Eylemlerin e ilimlerini gösteren yarg lar, bizim ç kar mlar

yapmam  ve davran lar  do ru bir ekilde yönlendirmemizi sa larlar.256

253 Bkz.: A.e., s. 42-43.
254 Bkz.: A.e.
255 Bkz.: A.e.
256 Bkz.: A.e., s. 43
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“Evrenin bütün karma kl  içeren ey Kwa’larda bulunmal r. Dünyan n eylemlerine
ilham veren ey, yarg larda bulunmal r.”257

Konfüçyus’un De imler Kitab ’n  kendisine temel alarak, mant ksal bir

yap  olu turmas ndaki dürtü, bozulmu  bir yap  düzeltmek ve onu s  bir disiplin

alt nda korumak ad na sa lam bir fikir geli tirmektir. Bunun sa lanabilmesi için

düzen gereklidir. Bunun için üzerinde durulmas  gereken as l problem, adlar n ve

yarg lar n düzenlenmesidir. Öyle ki, Konfüçyus’a göre, düzenlenen yaz  adlar n ve

yarg lar n, etkilerini devletin kanunlar nda oldu u gibi ahlak kurallar nda da

gösterebilmeleri için çok ak ll  bir biçimde kullan lmalar  gerekmektedir.

Baz  kaynaklara göre, Konfüçyus, iyi bir yönetimin sa lanabilmesi ad na

düzenin kurulabilmesi için özellikle üzerinde durulmas  gerekti ini belirtti i zihinsel

yap lanma, yani adlar n ve yarg lar n do ru kullan  teorisi’nin basit bir

uygulamas na Son Bahar lk Bahar Y ll klar  (Ch’un Ch’iu)’nda yer vermi tir.258

Ch’un Ch’iu, yakla k olarak 242 y  kapsayan (M.Ö.722-480), Lu

Devleti’ne ait bir tarih kitab r. Kitapta yer alan ifadelere bak ld nda, eser, bu güne

kadar yaz lm  olan en sade tarih gibi görünmektedir: “Hükümdar Dük, Y l 10,

lkbahar, mparatorluk Takviminin lk Ay , Dük, Chong So da Chi ordusunu

yendi.”259

Hu Shih bu eserin san ld  gibi sadece tarihsel olaylar n kronolojik olarak,

yukar daki al nt da görüldü ü üzere, sade bir ekilde kay t edilmesinden

olu mad  belirtmi tir.260 Asl nda eser, kendisine özgü mant ksal bir yap ya

sahiptir. Konfüçyus taraf ndan ekillendirilmi  bu mant ksal yap  ile eser, üç temel

özellik ta maktad r. Bunlardan ilki eserde dilin kesin bir ekilde kullan lm

olmas r. Dilin kesin ve do ru bir biçimde kullan  semantik aç dan önem ta

kadar, Konfüçyuscu mant n geli tirilmesinde bir araç olarak kullan lm  olmas

bak ndan da ayr ca önem ta r. Hat rlanaca  üzere, Çincede ba laçlar yoktur.

Yarg , adlar n yan yana s ralan yla olu ur. Yarg daki vurgu, bu adlar n s ralamas na

göre kendisini gösterir. Mesela a daki iki örnek ifadeyi ele alal m:

257 De imler Kitab  Ek 1den aktaran: Hu Shih, a.g.e., s. 43.
258 Mesela bkz.: A.e., s. 46-52; ayr ca bkz.: Fung-Yu Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 61-
62.
259 Hu Shih, a.g.e., s. 48.
260 Bkz.: A.e., s. 46-52.
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“-Y l 16(Duk Hsi), lk Bahar’da, mparatorluk takviminin ilk ay , ay n ilk günü, dü tü ta lar,
Sung’da, be  tane.
-Ayn  ay, alt  atmaca, uçtu, geriye do ru, geçerek Sung’un ba kenti.”261

Görüldü ü üzere, ilk ifade de ilk önce dü tü denilmi tir. Bu durumda ifade,

duyulan bir eyin kayd r. Sonra dü en eyler incelendi inde onlar n ta  olduklar na

karar verilmi tir. Burada Sung’un belirtilmesi, olay n Devletin s rlar  içerisinde

gerçekle ti ini bize gösterir. En son ta lar n say na ili kin bilgi verilmi tir. Bu da

bize, ta lar n dü erken bir arada olmad klar  dü ündürür.262

kinci ifade  ise, görülmü  bir eyin kayd r. lk önce alt  tane eyin bir arada

uçtuklar  görülmü tür. Sonra inceleme üzerine, bu uçan alt eyin atmaca oldu u

belirlenmi tir. Arkas ndan onlar n geriye do ru uçtuklar  tespit edilmi tir.

Ch’un Ch’iu’da yer alan bu ifadelerden anla laca  üzere, adlar n kesin,

do ru ve ak ll ca kullanmak, do ru yarg larda bulunmak bak ndan Konfüçyus için

oldukça büyük önem ta maktad r.

Konfüçyus, Ch’un Ch’iu’da belirtti i olaylar  sadece dil bilimsel kesinlikle

kaydetmemi tir. Bu ifadelerin kendileri ayn  zamanda ahlaki yarg lar  da içerirler.

fadelerin ahlaki yarg lar ta mas , Konfüçyus taraf ndan esere kat lm  bir di er

özelliktir.

“-Y l 4 (Lu’nun Yin Dükü), üçüncü ay, Chou-Shu, Wei ehrinden, Prensini (shi)
öldürdü,Wuen '
-Dokuzuncu ayda, Wei halk  (sa) Poh’ta (Chen ehrine kom u bir kasaba) Chou-Shu’yu
(yukar da belirtilen hükümdar katilinin Wei’nin hükümdar  olmas  yoluyla) öldürdü.
-(Wen Dükünden) biri, k n onuncu ayda, ling-Wei Gününde, Shang-Chen, Isu’nun Belirgin

ekilde Mirasç , (shi), hükümdar  Chuen’I öldürdü.
-Y l 18 (Wen Dükü) k n, Chu (Devletinde) (shi*) hükümdar , Shu-Chi’yi öldürdü.
-Y l 18 (Chen Dükü) mparatorluk Takviminin ilk ay nda, Kan-Shen -Gününde, Tsin
(devletinde) (shi) kendi hükümdar , Chou-Pu’yu öldürdü.
-Y l 2 (of.Hsuen Dükü) dokuzuncu ayda, Yih-Chin Gününde, Chao-Tuen, of 1 günah,
hükümdar  öldürdü (shi).”263

261 A.e., s.. 49.
262 A.e., s. 49-50
263 A.e., s. 50.
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Bu ifadeleri dikkatli bir ekilde ele ald zda dikkatimizi çeken

farkl klardan biri alt  ifadeden be inde öldürmek fiili için shi, birinde sa sözcü ü

kullan lm  olmas r. Burada sa fiilinin kullan lmas n sebebi, hükümdar n

kendisinin de bir katil olmas r. Shi ise öldürülen ki ilerin yüksek rütbelerini

vurgulamak için kullan lm r.264 Hu Shih yukar daki ifadelerin özelliklerine u

ekilde de inmi tir:

“(1), (3) ve (6) da, katiller suçun sorumlulu unu belirtebilmek için isimle belirtilirler. (3) de,
belirgin mirasç  ünvan , akraba katili olmakla birlikte bir hükümdar katili de olan bir suçun
ola anüstü do al olmayan durumunu vurgulayabilmek için belirtilmi tir. (6) da, gerçek katil,
detayl  kay tlarla bize söylenene gore, Chao Tuen de il ancak onun ye eni Chao Oman d r;
ve suçun burada Devletin Bakan  olarak kendi ye enini adalete getirmede ba ar z oldu u
için onaylanmama i areti olarak önceki itham edilmi tir. Wei halk  ajanlard r çünkü
katledilen prens ölümü hak etmi tir; Chou Shu, hükümdarlar  olarak belirtilmemi tir çünkü
me ru bir prens de ildir ve Poll’da olan ölüm yeri belirtilmi tir çünkü Wei halk , kom u bir
devletin yard  istemek için katil gaspç  cezaland rmada çok acizdir. (4) ve (5) de
cinayet, belirtilebilen papazlar taraf ndan i lenmesine ra men, ölüm cezas n gerçektende bu
insanlar n iki kötü hükümdar üzerine konmas  istedikleri ölüm cezas  gösterebilmek için

ras yla Chu ve Tsin devletlerinin üstüne at r.”265

Konfüçyus, Ch’un Ch’iu’da kesin bir dili kullanman n ve ifadelerinde ahlaki

yarg lara yer vermenin yan  s ra bunlar  kullanarak ideal yönetim anlay  olan feodal

hiyarar i fikrini de belirtmi tir. Eserin her bölümüne ba ar  bir ekilde i lenmi  olan

bu fikir, eserin temel özelliklerinden üçüncüsüdür. Konfüçyus bunu eseri her y l,

lbaharda, mparatorluk Takviminin ilk ay nda’ ifadesi ile ba latarak yapm r.266

Buraya kadar anlatt klar  toplayacak olursak, Konfüçyus, evrenin

tamam na hakim olan düzenin toplumda da kendisini göstermesinin ancak ideal bir

yönetimin var olmas yla mümkün olaca na inanm r. Konfüçyus’a göre ideal

yönetime kavu mak için as l olarak üzerinde durulacak konunun adlar n

düzenlenmesi oldu unu belirtmi tir. Adlar n düzenlenmesi demek, gerçeklik ile

adlar n birbirleri ile uyum içerisinde olmas  demektir. Bu durumda düzen

kaç lmazd r. Yukar da aç k bir ekilde ifade etti imiz üzere, Konfüçyus’un Adlar n

Düzenlenmesi teorisi, öylesine ileri sürülmü  bir fikir de ildir. Bu fikir, Konfüçyus

mant n temel ilkeleri do rultusunda geli tirilmi  ve aç klanmaya çal lm r.

264 Bkz.: A.e., s. 50-51
265 Bkz.: A.e., s. 51.
266 Bkz.: A.e., s. 51-52
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Konfüçyus mant n temel ilkelerini, kendisine Yi Ching olarak bilinen De imler

Kitab ’n  temel alarak olu turmu tur. Eserde yer alan Kwalar 8 Trigram ve onlar n

üst üste kombinasyonu sonucu elde edilen 64 Hexagram Konfüçyus mant n

temel ilkelerinden olan adlard rlar.  Bu  adlar  (kwa) kendi tan mlar na sahiptirler.

Yani her ad n içerisinde gizli anlamlar yer al r. Bu anlamlar, ad n içerisinde

tan mlanm  belirli görev ve sorumluluklard r. Ad n atfedilece i nesnenin özleridirler

(ki).  Her  ad  (kwa) bir ideaya kar k gelir. Adlar olmadan idealar anla lamazlar.

Konfüçyus mant n bir di er temel ilkesi olan idealar, adlara ekil veren

formlard r. dealar her türlü etkinli imizin ideal formlar r. Adlar n,

etkinliklerimizin ideal formlar  olan idealar  temsil ettikleri rahatl kla görülebilir.

Ancak onlar hakk nda konu ulabilmesi için yarg lara ihtiyaç vard r. Bir ideay  temsil

eden ad, bize üstünlü ü ya da a  gösterir. Bu ekilde ideaya ili kin bir yarg ya

var z. deaya ili kin bir yarg  ise bize eylemlerin e ilimlerini belirtir. Yani söz

konusu etkinli in iyi ve ya kötü oldu unu gösterir. Bu bak mdan aç kça

görülmektedir ki, Konfüçyus’a göre yaz  adlar n ve yarg lar n içerikleri, kanuni

aç dan oldu u kadar kadar ahlaki aç dan da etki sahibi olmal lard r. Etkinliklerin

ilimlerini gösteren bu yarg lar, bizim do ru ç kar mlarda bulunmam  sa larlar.

Konfuçyus mant  olu turan temel ilkeler konfüçyus taraf ndan derlenmi

olan Ch’un Ch’iu adl  eserde belirgin bir biçimde kendilerini göstermektedir.

Eser, üç temel özellik ta maktad r. Bunlardan ilki, eserin kesin bir dille

yaz lm  olmas r. Bu özelli in yan  s ra eserde yer alan yarg lar n ayn  zamanda

ahlaksal bir içeri e de sahip olmas r. Son olarak da eser, Konfüçyus’un ideal

yönetim anlay  içerir.

3.2. Mo Tzu
Konfüçyus’tan sonra eski Çin mant k tarihi bak ndan ele al nmas  gereken

bir di er önemli isim Mo Tzu (M.Ö.500-420)’dur. Mo Okulu (Bkz.Bölüm 2.3.)

Bkz. 2.3.) incelenirken de belirtti imiz üzere, Mo Tzu, t pk Konfüçyus gibi Lu

Devleti’nin bir vatanda r. Mo Tzu Okulu’nun ö retisi Moist reti olarak

adland r. Ö retiyi benimseyip, Mo Tzu’yu takip edenlere Moistler denir. Moist

Okul’un amac , Moist ö retinin herkes taraf nda ö renilmesini ve benimsenmesini
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sa lamakt r. Moist ö retinin görünürdeki amac , toplumu olu turan bireyleri birer

jen insan  haline getirmektir. Jen insan , Moist ö retinin ahlak anlay n merkez

fikri olan her eyi kucaklayan sevgi ilkesi’ni benimsemi  ve bu ilkeyi eylemlerinin

ilk hareket ettiricisi haline getirmi  olan ki idir. Moist ö retinin as l amac  ise, Jen

insanlar ndan olu an ideal bir topuma yönelik ideal bir yönetim eklini belirlemek

ve ö retiyi bu yönetim eklinin temeline yerle tirmektir.

Mo Tzu, eski mparatorlar n ülkenin zenginli inin ve nüfusun bollu unun

artt lmas n sa lanmas  dü üncesinden hareket ederek, bolluk olmas , darl k

olmamas  için çal mak fikrini geli tirmi  ve bu fikri ö retisinin temeline

yerle tirmi tir. Mo Tzu ö retisi bize, faydal  ve uygulanabilir olmaya yönelik i lerin

yap lmas  ve fikirlerin ileri sürülmesini önermektedir. Bu fikirden anla ld  üzere,

Mo Tzu ö retisinin temel özelli i pragmatik ve empirik olmaya yönelik bir bak

aç na sahip olmas r(Bkz.Bölüm 2.3.).

Pragmatik ve empirik bak  aç n hâkim oldu u bu ö reti, iki temel

mda ekillenmi tir. Bu k mlardan ilki, Moistlerin her eyi kucaklayan sevgi

fikrini merkeze oturtarak geli tirdikleri ahlak anlay lar r. Ö retiyi olu turan di er

m ise, gelene e ve bu gelene i savunan Konfüçyusculara kar  geli tirdikleri

olumsuz bak  aç lar  ve ele tirileridir(Bkz.Bölüm 2.3.).

Mo Tzu ile ilgili olarak bu k sa hat rlatmadan da görülü ü gibi, Mo Tzu da

pk Konfüçyus gibi, ö retisini ahlaki, sosyal ve politik kayg lar sonucunda

olu turmu tur. Bu ö reti tabii ki belli bir tak m yöntemlerin ve mant ksal ilkelerin

çerçevesinde biçimlenmi tir. Baz  kaynaklar, Mo Tzu’nun Konfüçyuscu okullarda

itim gördü ünü belirtmi tir.267 Buna göre, eski Çin felsefe tarihinde Konfüçyus’un

muhalifi olarak bilinen Mo Tzu’nun yöntemlerini ve mant ksal ilkelerini Konfüçyus

retisinin ve mant ksal ilkelerinin nda geli tirdi ini söylememiz mümkündür.

Konfüçyus ile ilgili bilgilerimize burada k saca de inecek olursak;

Konfüçyuscu ö retiye göre, bizim bütün ki isel etkinlerimiz ve sosyal ili kilerimiz

gelenek taraf ndan belirlenmi tir. Yani, bizim as l yapmam z gereken, gö ün

buyruklar  kavramak ve hiçbir ç kar ya da sonuç beklentisi içerisinde olmadan,

kendimize iyi niyetlili i ve do rulu u ilke edinerek, ne isek o olarak etkinlerimizi

267 Bkz.: A.e., s. 56.
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gerçekle tirmektir. Buradaki ne isek o olarak etkinliklerimizi gerçekle tirmek

ifadesi, Konfüçyus ö retisinde oldukça önemli olan ve Konfüçyus’un mant ksal

ilkeleri do rultusunda geli tirdi i Adlar n Düzenlenmesi teorisine kar k

gelmektedir(Bkz.Bölüm 2.2.1.1.).

öyle ki, Konfüçyus toplumda düzeni sa layacak ideal bir yönetimin var

olmas  için as l olarak üzerinde durulmas  gereken konunun Adlar n Düzenlenmesi

oldu unu belirtmi tir. Adlar n Düzenlenmesi ile dikkatimizi adlar ile gerçeklik

aras ndaki uyuma çeken Konfüçyus’a göre, adlar kesin ve do ru bir ekilde

kullan lmal rlar. Çünkü adlar, idealar n temsilleridir.268 Adlar olmadan idealar

anla lamazlar. dealar, adlara formlar  verir. Yeterli donan ma sahip olan bir kimse

adlar n kar k geldi i idealar  kavrayabilir ancak onlar  ifade etmek için yarg lara

ihtiyac  vard r.

Hu Shih, Development  of  Logical  Method  in  Ancient  China adl

eserinde269, Konfüçyus mant n temel ilkeleri olan adlar n ve yarg lar n Li

sistemi içerisinde düzenlendiklerini belirtmi tir. Di er bir ifade ile Konfüçyus

mant  çerçevesinde ele al nd klar nda hem adlar hem de yarg lar ahlaki içeriklere

sahiptirler. Örne in her ad belli bir anlama sahiptir. Bu anlam o ad n içersinde

gizlenmi  olan belli görev ve sorumluluklard r. Yani ad n atfedildi i nesnenin özü

(ki)’dürler. Bu özler, gelenek taraf ndan belirlenmi  belli bir tak m ahlaki de erlere

sahiptir. E er gerçek eylerin anlam  kavrayabilmek istiyorsak, dikkatimizi bu gizli

anlamlar, yani eylerin özleri üzerine çevirmemiz gerekir. K saca, Li sistemi

sayesinde insanlar n bireysel davran lar  ve sosyal ili kileri ahlaki olarak en ideal

biçimde belirlenmi  olur.270

Konfüçyus’un yöntemini inceleyen Mo Tzu, insan ili kilerinin ve

davran lar n her an  düzenleyen geleneksel adaleti sa layan ahlaki içerikleri

sak ncal  ve faydas z bulmu tur. Konfüçyusculu u ve onun metodunu her bak mdan

ele tiren Mo Tzu, bu ahlaki içerikler ile insanlara dayat lmaya çal lan geleneksel

inançlar n ve kanunlar n yanl  ve do rusunu test edebilmek için bir yöntem

aray na girmi , yapt  çal malar sonucunda u sonuca varm r: nsani olan

268 Bkz.: Tezimizin 3. bölümündeki ‘Konfüçyus’ k sm .
269 Bkz.: Hu Shih, a.g.e., s. 63-71.
270 Bkz.: A.e., s. 63-64
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hiçbir eyin (kurumlar, kavramlar, eyler) anlam  gelenek taraf ndan

belirlenemez.  Ad n içersinde gizli olarak yer alan anlam, ad n atfedilece i ey için

neyin iyi oldu unda yatar. Mo Tzu’ya göre, bizim kavramlar z, kurumlar z,

eyler, yani insani olan her ey, do a üzeri fikirlerden de il, pratik ihtiyaçlardan

do mu tur. eyler, yarat lar n gerçekle tirilebilmesi için kayna  belirli bir

tak m amaçlara ya da sonuçlara borçludur. eylerin anlam  aç klayabilmemiz için,

hangi pratik sonuçlar n üretilme e iliminde olundu unun sorulmas  gerekir. Pratik

sonuçlar, o eylerin de erlerini olu tururlar.271

“Davran  yücelten herhangi bir kural sürdürülmelidir. Davran  yüceltmeyen ey,
sürdürülmemelidir. Davran  yüceltmeyen herhangi bir eyi sürdürmek hiç bir eydir. Ancak
bo una konu mad r.”272

Genel olarak Çin mant  aç ndan bak ld nda, Konfüçyus’un mant a

ili kin en büyük katk adlar n yani yüklemlerin (predicables) öneminin

vurgulanmas r. Ne var ki, Konfüçyuscular yüklemlerin yani adlar n bo  ve

anlams z olduklar  görememi lerdir. Yüklemler, yüklemlenenlerden, pratikteki

davran lara ba  olarak elde edilmi lerdir. Di er bir ifade ile yüklemler, kesinlikle

gelenek taraf ndan belirlenmi  bir tak m gizli anlamlar içermezler.273

Mo Tzu, Konfüçyuscular n adlar n ahlaki içeri e sahip gizli anlamlar

ta mas  ile ilgili yan lg lar ndan yola ç karak, yüklemi ve yüklenmeni u ekilde

tan mlam r: Bir ey arac yla, bir ey hakk nda söylenen ey yüklemdir.

Hakk nda bir ey söylenen ise yüklemlenendir.

“Söylenen ey (bir ey hakk nda), yüklem (ming)’dir; Bir eyin söylenmesi hakk nda olan
yüklemlenmi (shih)’tir.”274

Mo Tzu bu ekilde Çin mant na özne ve yüklem terimlerini yerle tirmi tir.

Onun dikkatini yüklemlenmi  (shih) üzerinde yo unla rmas n nedeni,

Konfüçyuscular n özellikle üzerinde durduklar , yüklemlerin, yani adlar n

271 Bkz A.e., s. 64-67
272 Bkz.: A.e., s. 65.
273 Bkz.: A.e., s. 67
274 Bkz.: A.e., s. 67-68.
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düzensizli i fikrini kontrol etmekti. 275 Hat rlanaca  üzere, Konfüçyus mant n

temel ilkeleri do rultusunda geli tirdi i Adlar n Düzenlenmesi fikri ile adlar n

analizini yapmak istemi , yani adlar n ideal ve as l anlamlar n, ahlaki içerikler

çerçevesinde, yeniden ele al nmas  istemi tir. Konfüçyus’a göre, e er buna uygun

olarak gerekli düzenleme yap rsa, adlar n bozulmu  anlamlar  düzenlenmi

olacakt r.

Mo Tzu ise yüklemlerin (ming), yüklemlenenlere (shih); yarg lar n da

kendi pratik sonuçlar na referans olarak al nmalar  gerekti ini belirtmi tir. Mo

Tzu’ya göre gerçek bilgi, adlar  ya da tümelleri ö renmek de il, bir davran

yüceltmek için bunlar  gerçek ya amda uygulayabilme becerisidir: “Bir insan n

eyleri bilmesi, onlara ad verebilme yetene inden de il, onlar  seçebilme

yetene inden dolay r.”276

Her zaman uygulamal  amaçlar  ya da sonuçlar  vurgulayan Mo Tzu, bireysel

davran lar ile toplumun ve devletin düzenlenmesinin yönlendirilmesi için pragmatik

olarak test edilmi  ve otoriter ekilde olu turulmu  olan bir tümeller sistemi kurma

çabas nda olmu tur. Di er bir ifade ile Mo Tzu, metodunda uygulamal  amaçlar  ya

da sonuçlar  vurgularken eylemlerin, tümel kanunlar n bir sisteminin olu umu

hedefler.277

Daha önceki bilgilerimizden hat rlanaca  üzere Mo Tzu, ak l yürütmelerde

ve diyalektikte oldukça ba ar  bir kimsedir. Mo Tzu’nun pragmatik ve empirik

anlay , onun ak l yürütmelerinde izledi i metodunu da etkilemi tir. Mo Tzu’nun

bu metodu, ak l yürütmenin üç kural  olarak belirledi i yarg  testleridir. Mo Tzu,

ahlak ö retisinin merkez fikri olarak belirledi i her eyi kucaklayan sevgi fikrinin

do rulu unun gösterilmesi ve herkes taraf ndan kabul edilmesi için bu yarg

testlerine ba vurmu tur.

“Moh Tih öyle dedi: “Olaylar hakk nda ak l yürütürken, standart bir ekle ihtiyaç duyulur.
Standart bir ekil olmadan ak l yürütme, gün ve geceyi sürekli de en saatte hesaplamak
gibidir ve yanl  ve do ru, iyi ve eytan aras ndaki aç k bilgiye yönlendiremez. Bu yüzden,

275 Bkz.: A.e.
276 Bkz.: A.e., s. 68.
277 Mo Tzu’nun bu görü ü onun politik ve dini görü ünde de etkilidir. Politikada bölünmez
ba ms zl  ve kanunlar n evrensel sistemini görmeyi hedefler. Din de do ru ve yanl n evrensel
standard  olarak Tanr ’n n iste ini bize ö retir. Bkz.: A.e., s. 80-81.
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ak l yürütme ve tart mada, üç kanun olmal r. Üç kanun nedir? …. (1) Bir taban yada temel
olmal r; (2) Genel bir incelemesi olmal r; (3) Pratik uygulama olmal r.
‘Temel (diyelim ki, bir kuram) nereden bulunur? Geçmi in en bilge insanlar n
deneyimlerinin çal mas ndan bulunur.’
‘Onun genel incelemesi nas l al r? (Onun uyumlulu unu) insanlar n hakiki deneyimlerinin
gerçekleriyle inceleyerek onu inceleyin.’
O nas l uygulan r? Onu, kanunun ve hükümete ait politikan n içine koyun ve Devletin ve
halk n refah  için yard mc  olup olmad  görün.’
‘Bunlar benim Ak l Yürütmenin Üç Kanunu olarak adland rd m eylerdir’”278

Hu Shih’a göre279, Mo Tzu dikkatini en iyi ekilde olu turulmu  kavramlar n

uyumlulu una, bu kavramlar n insanlar n deneyimlerinin gerçeklikleriyle

uygunluklar na ve uygulamal  i letim içerisinde konuldu unda arzulanan amaçlar ya

da sonuçlar için ne kadar olanak sa lay  olduklar na yo unla rm r.

Mo Tzu’nun ölümünden sonra Mizmin geli imi iki farkl  yön alm r.

Okulun bir k sm  kendisini dini bir örgüt olarak geli tirmi tir.280 Bu dini k m, her

eyi kucaklayan sevgi fikri, determinizm kar tl , ruhlara ve hayaletlere inanma,

güzel sanatlar için husumet, militarizm kar tl  gibi Moist ahlak çerçevesinde

kendisini geli tirmi tir.

Di er yanda ise Moizm’in farkl  bir türü olarak Yeni-Moistler olarak bilinen,

kendilerini mant ksal ve bilimsel fikirler üzerinde geli tiren grup ortaya ç km r. Bu

grup, hem ilkel ve hem de ç kar msal metotlarla bilimsel mant k geli tiren bir okulun

kurucusu olmu lard r.

Yeni Moistler, eski Çin felsefe tarihinde büyük bilim adamlar , mant kç lar

ve metafizikçiler olarak bilinirler. Psikolojik analize dayanan bir bilgi kuram  da

geli tirmi  olan Yeni Moizm yakla k M.Ö 325-250’de büyümü tür. A da

ayr nt  bir ekilde ele al nd  üzere, Yeni Moistler, Mo Tzu’nun pragmatik ve

empirik anlay  devam ettirmi lerdir.

278 Bkz.: A.e., s. 72.
279 Bkz.: A.e.
280 “Ancak Moh Tih, bir felsefeciden daha fazlas r. Bir dinin kurucusudur. Gerçekten de, o sahiden
bir din kurdu unu söyleyen tek Çinlidir. Çünkü Taoizm, asla Lao Tze taraf ndan kurulmam r ne de
Konfüçyus taraf ndan kurulan bir din olarak Konfüçyusçuluktur. Ancak, Mohizm, bir kez büyük güce
ve takip eden geni li e sahip bir dindir. Bir din olarak, Mohizm, determinizmi kabul etmez ve bireyin
kurtulu unun iyi olmak için kendi çabas na ba  oldu unu dü ünür. Onlar n hak etmelerine göre,
insanlar  ödüllendirmek ve cezaland rmak için zekâ ve güce sahip olan ruhlar n ve hayaletlerin
varl na inan r. Temel ilkesi olarak, “Herkesi sev” olan Tanr ’n n ste i doktrinine sahiptir. Bu
evrensel fedakarl k doktrini, ili kinin uzakl  ile artan sevginin derecelenmesinin Konfüçyusçu
kural n reddedilmesidir.” Bkz.: A.e., s. 57.
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3.2.1. Yeni Moistler
Mo Tzu’nun ö retisini benimseyip bu do rultuda kendi fikirlerini geli tiren

Yeni Moistler, Konfüçyuscular n tersine, davran lar  yönlendirenlerin gelene e

ait ahlaki kurallar olmad  belirtmi lerdir. Yeni Moistler’e göre etkinliklerimiz,

yapt z seçimlerimizdir. Seçimlerimiz arzu ya da isteksizlik temellidir.

Etkinliklerimizi yönlendirecek olan bu arzu veya isteksizliklerin nas l belirlenece i

ise bize ba r. Bu belirlemeyi yapabilmemizde esas olan, etkinli imizi

yönlendirecek arzu ve ya isteksizli in bize nas l bir pratik sonuç sa layaca r. Yeni

Moistler, ç karlar  göz önünde bulundurarak do ru oldu unu kabul etti imiz

arzu veya isteksizli i belirlemek için benimseyebilece imiz temel ilkenin iki kötü

eyden daha az kötü olan ; iki iyi eyden daha iyi olan  seçmek oldu unu

belirtmi lerdir.281

Pratik sonuçlar gözeterek yapaca z bu seçimler, do ru bir ekilde

yapt z ak l yürütmelerimizin bir sonucudur. Ak l yürütmelerimiz her ne kadar

analoji, paralellik, tümevar m, tümdengelim, kar la rma gibi metodlarla kendisini

gösterse de bütün bu metodlarla ortaya ç kacak olan ak l yürütmelerimizin temelinde

bilgi yer al r. K saca, Yeni Moistler etkinliklerimizin her ne kadar arzular ya da

isteksizlikler ile yönlendiriliyor olsalar da, temelde do ru bilme yani bilgi ile ilgili

oldu unu ileri sürmü lerdir. Bilmenin ve ya bilmemenin pratik sonuçlar  vard r. Bilgi

olmadan do ru bir biçimde ak l yürütmeden söz edilemez.

Yeni Moistler, ak l yürütmelerimiz hususunda önemli bir unsur olan bilgiyi,

bilme etkinli i ve elde edili ekli bak ndan olmak üzere iki k mda ele

alm lard r. Bilginin ne oldu una ili kin fikirlerini bu yolla ortaya koyan Yeni

Moistler’e göre, bir eye ili kin bir bilginin varl ndan söz edilebilmesi için adlar

gereklidir. Di er bir ifade ile bilgi, adlar yoluyla elde edilir. Bilginin temel unsuru

olan adlar sayesinde biz haf zam zdakileri hat rlar z. Haf zam zda olanlar, bizim aç k

ve seçik bir ekilde alg lad klar z yani, hakk nda bilgi sahibi oldu umuz nesne ya

da nesne guruplar r.

281 Bkz.: A.e., s. 91



123

Görüldü ü üzere Yeni Moistler, kendilerini pratik sonuçlar güderek

etkinliklerde bulunmaya yönlendiren ak l yürütmelerimizin en temeline, hakk nda

bilgi sahibi oldu umuz ya da olaca z nesne veya nesne guruplar

yerle tirmi lerdir.

Çal mam n bu k sm nda biz de konunun daha rahat i lenilmesi bak ndan

Yeni Moistlerin bak  aç  do rultusunda etkinliklerimizi, yani seçimlerimizi

gerçekle tirmemizde bize k lavuz olan ak l yürütmelerimizin yap  ve metodlar ,

ba ta nesne ve nesne gruplar  olmak üzere en temel unsurlar  da ele alarak

aç klayaca z. Bu aç klamay  yapmadan önce söz konusu temel unsurlar  ve

aralar ndaki ili kileri a da ematik olarak gösterelim:
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TABLO 4
Yeni Moistlerde Mant k
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Yukar da haz rlad z tabloda görüldü ü gibi, etkinliklerimizin temel

unsuru olarak nesne ve nesne guruplar  belirtilmi tir. Yeni Moistler’e göre bir nesne

ya da nesne gurubu hakk nda bilgi sahibi sahibi olabilmemiz için, o nesne ya da

nesne guruplar n aç k ve seçik olarak alg lanmas  gerekir. “Sanki gerçekten

görülmü  gibi, ki iye ayr k gelen ey, bilgidir. (35:47)”282

Aç k ve seçik olarak alg lanan her ey zihinde tutulur. Aç k seçik alg lama

için yeterli süre gereklidir. Yeni Mistler, yeterli süre sayesinde bir eyin aç k ve

seçik olarak alg lan p, zihinde tutulmas na haf za demi lerdir.

“Bir eyi be  duyu olmadan bilebiliriz; yani süreden dolay . Ak l, yang  yang ndan dolay
gören gözler vas tas yla görür. Duyular n vas tas  olmadan yang n bilinemez. Ancak, bir
zaman süresi geçtikten sonra, sanki gerçekten bir yang n varm  gibi gözler olmadan da
görülebilir. Böylece ak lda tutma süre sayesindedir. (32:50)”283

Bizler, haf zam za yerle tirilmi  olan nesne veya nesne guruplar , onlar n

niteliklerini temsil eden adlar arac  ile hat rlar z.

“Örne in ‘yang n’ ad , yang n bütün niteliklerini temsil eder. Bu nedenle bir yang n
gördü ümüzde ve onun s cak oldu unu belirtti imizde onun  hissetmemiz
gerekmemektedir. “Çünkü yang n s cak olmas  gerekir: öyle hat rlan r. (33:46)”284

Yeni Moistler’e göre adlar, bizim olgular  göstermek ya da belirtmek için

kulland z uygun araçlard r. “Ki i nesneleri belirtmek için adlar  kullan r.”285

Nesnelere yüklenecek olan adlar, iki temelden birinin esas al nmas  ile düzenlenir.
Bunlardan biri “gibi / benzer” olarak ifade edilen ruo(jo), di eri ise “öyle” olarak
ifade edilebilen ran(jan)’d r. Buna göre bir eye atfedilecek söz konusu ad, daha
önce adland lm  bir eye benzetililerek ya da, öyle al narak belirlenir. Bu her iki
temel de nesneye atfedilecek olan ad n standard (fa)  belirler. Fa, bir eyin var
olmas  ile ilgili olan r.286

Yeni Moistler fa (standard) kavram form’a kar k olarak

kullanm lard r. Form, biçimlendirmedir. Bu terim, do rudan Konfüçyus’un

282 Moist Kanonlar’dan aktaran: A.e., s. 90. Moist Kanonlar n 32. kitaptan 37. Kitaba kadar olan alt
kitab  ayn  zamanda Yeni-Moist Kanonlar olarak da adland lm r. Bkz.: A.e., s. 87-92.
283 Moist Kanonlar’dan aktaran: A.e., s. 88.
284 Moist Kanonlar’dan aktaran: A.e., s. 89.
285 Jialong Zhang & Fenrong Liu, “Some Thoughts on Mohist Logic”, University Van Amsterdam
Intitute for Logic, Language & Computation Publications, All Series, 2007/25, s. 3.
286 Bkz.: Zhang & Liu, a.g.e., s. 3-4
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sonradan ekil alma anlam  içeren ‘idea (hsiang)’s  ile ili kilidir. Hat rlanaca

üzere Konfüçyus’un mant k anlay  çerçevesinde idea; ada ideal formunu veren

formel bir neden olarak belirlenmi tir. deal form ile ekillenen adlar ise idealar n

temsilleridirler. Bu durumda k saca Yeni Moistlerin bir eylerin var olmas  ile ilgili

olan fa (standard)’s  yani formu, ada ideal formunu veren biçimlendiricidir.287

Dolay yla bir ad n sürekli ve düzenli olarak kullan labilmesi için fa’n n

takip edilmesi gerekir. Mesela, ‘daire’ ad , ayn  biçime (standarda) uydu undan

‘tekerle e’de uygulanabilir.288

Moist eserlerde rastland  üzere, Yeni Moistler adlar  üç k mda ele

alm lard r. Bunlar: Genel adlar, f adlar  ve özel adlar’d r.289

Mesela ‘ ey’ bir genel ad’d r. Herhangi bir nesne bu ad’a kar k gelebilir.

Genel bir ad n do rulu unun ölçütü, herkesin eye atfedilen bu ad üzerinde hemfikir

olmas r. E er herkes bu ad n atfedildi i eyi kar lad  hususunda hemfikirse o

zaman bu genel ad do rudur.

“‘ ey’ genel bir add r; böyle bir ad, öyle adland lm  özne ile s rl r (34:78). Bütün genel
adlar, onlar  kullanan insanlar n kar kl  r zas  al nd  zaman do rudur (34:92).”290

Adlar n topland  bir di er k m olan s f adlar na ise ‘Domuz’ ad  örnek

verebiliriz. ‘Domuz’ ad , ‘Hayvan’ olarak belirtebilece imiz genel ad içerisinde yer

alan bir s fa i aret eder. ‘Domuz’ ad , atfedildi i eyin genel ad içerisinde yer alan

di er s flardan ayr lmas  sa layan niteliklerini ta r. K saca, s f adlar na ili kin

bir ad, o s fa ili kin bütün nitelikleri içermeli ve ad n yüklendi i eyin di er s f

adlar ndan ayr lmas  sa lamal r. E er belirlenen s f ad  bu özelliklere sahipse, o

zaman do rudur.

Anton Dumitriu, History of Logic adl  eserinde, Moistlerin çal malar nda

belirtilen f adlar  ve onlar n özelliklerinden yola ç karak, Eski Çinliler’in cinsler

287 Burada Yeni Moistlerin Konfüçyusculardan ayr ld  tek yer; Konfüçyuscular bu formel neden
içerisinde gelen e ili kin ahlak kurallar n kodlanm  oldu una inan rken, Yeni Moistler, formun
pratik sonuçlar ile ili kili olduklar  belirtmeleridir. Bkz.: Hu Shih, a.g.e., s. 95
288 Bkz.: A.e., s. 89
289 Bkz.: A.e.; ayr ca bkz.: Zhang & Liu, a.g.e., s. 4
290 Moist Kanonlar’dan aktaran: Hu Shih, a.g.e., p. 89.
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ve türler mant na a ina olduklar  belirtmi tir.291 Onu Moist çal malarda cinsler

ve türler aras ndaki ayr n vurguland  dü ünmeye sevk eden; Yeni moistlerin

iki s n kar la ld nda e it ya da farkl  oldu una ili kin ifadelere yer

vermeleridir.

“E er tek bir gerçeklik için iki ad varsa bu ikisinin e itli ine sahibiz demektir. E er birle im
hariç tutulmad ysa o halde cisimlerin e itli ine sahibiz demektir. E er hepsi ayn  çat  alt nda
ya yorsa o zaman toplulu un e itli ine sahibiz demektir...E er iki ey zorunlu olarak
farkl ysa o zaman burada ikilik var demektir. Birbiri ile hiçbir ili kisi olmayanlar, tek bir
cismin formu olmayanlar demektir. Ayn  yerde olmayan eylerin hiçbir ortakl  yoktur. Hiç
bir eyi e it olmayanlar ayn  türden de ildirler.”292

Moistlerin çal malar nda belirttikleri gibi sadece belli özelliklere sahip olan

eyler e ittir. E it olmayanlar ise benzer olarak nitelendirilebilinir.

“Bütün erkekler ait olduklar  cins bak ndan görünü te ayn rlar. E er ba , beden, kollar
gibi belli k mlar  k yaslanacak olunursa o zaman birbirlerinden farkl rlar...“Ortak bir
eyleri olmayan ve farkl  cinse ait olanlar kar la lamazlar.”293

En yayg n olarak kullan lan adlar bu S f adlar r. f adlar , bizim

bugün cins adlar olarak adland rd z yüklemlerdir.

Hat rlanaca  üzere konumuzun ba nda Konfüçyus’un mant a ili kin

çal malar yla Eski Çin mant na en büyük katk n, adlar n öneminin

vurgulanmas  oldu unu ve Moist ö retiye göre ise adlar n, öznelere yüklenen

yüklemler olduklar  ifade etmi tik. Mo Tzu, bir ey arac yla bir ey hakk nda

söylenen ey yüklemdir derken, adlar n belirli nitelikleri ta yan uygun araçlar

olduklar  aç k bir ekilde belirtmi tir. Hakk nda bir ey söylenen yüklemlenendir,

yani özne (varl k)’dir. K saca, yüklemler yüklemlenenleri belirten, onlar n

niteliklerini temsil eden adlar’d r.

Adlar n topland  üçüncü k m ise özel adlar r. Mesela, ‘Can’ bir özel

add r. Özel bir ad n do rulu unun ölçütü, adland lan ki i veya eyin, o ada cevap

vermesidir.294

291 Bkz.: Dumitriu, a.g.e., s.19.
292 A.e., s. 20.
293 A.e.
294Bkz.: Hu Shih, a.g.e., s. 89
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Bir olgunun bütün niteliklerini ta yan ve onu belirten adlar, bu

özelliklerinden dolay bilginin temel unsuru olarak al nm lard r.

Bilgi, ak l yürütmelerimizin do ru bir biçimde gerçekle tirilebilmesindeki

temel unsurdur. Yukar daki tabloda da belirtti imiz gibi, Yeni Moistler bilgiyi

bilme etkinli i ve elde edili ekli bak ndan olmak üzere iki k mda ele

alm lard r.295

Bilme etkinli i bak ndan bilgi üç bile ene ayr r. Bu bile enlerden ilki,

zihin ya da bilme yetene i olarak da ifade edilebilen potansiyel bilgidir. Yeni

Moistler’e göre bilgi, bir bilme yetene ini varsayar. Buna göre biz her eyi

potansiyel bilgi sayesinde biliriz. Yeni Moistler, görme becerisini buna bir örnek

olarak vermi lerdir.296

Bilme etkinli inin ikinci bile eni, alg  olarak kabul ettikleri do rudan

bilgidir. Do rudan bilgi, potansiyel bilginin nesnesi ile bulu up, bu bulu madan

formunu ve biçimini almas ndan elde edilir. Di er bir ifade ile, bilginin var

olabilmesi için, bilme yetene inin kendi nesneleri ile bulu mas  gerekir. Mesela,

etraf zdakileri görebilmemiz gözlerimiz arac ylad r. Gözlerimiz görme

becerisine sahiptirler. Görmenin gerçekle mesi, görme becerisinin nesnelerle

bulu mas na ba r.297

Yeni Moistler, do rudan bilgi ile potansiyel bilgiyi bir araya getirerek

‘bilme etkinli inin’nin üçüncü bir bile enini elde etmi lerdir. Bu zihinsel bilgi olan,

anlama r. Anlama, nesnesi hakk nda ak l yürüten ve onu aç kça bilen potansiyel

bilginin i idir. Yeni Moistler, zihinsel bilgiyi, eyler hakk nda bilgi olarak

tan mlam lard r.298

“Duyma, kula n i idir. Ancak neyin duyuldu unu takip etmek ve bundan anlam ç kartmak,
akl n i idir. Konu ma a n bir i idir. Ancak konu ulan eyin anlam  kavramak, zihnin
ay rt edici gücüdür. (32:90, 91)”299

295 Bkz.: A.e.., s. 87-92
296 Bkz.: A.e., s. 87-88
297 Bkz.: A.e., s. 88
298 Bkz.: A.e.,
299 Moist Kanonlar’dan aktaran: A.e.
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Bilgi, elde edili ekli bak ndan da üç s f içerisinde ele al nm r. Bu

flar: Ö renme yolu ile elde edilen bilgi, kar m bilgisi ve do rudan deneyim

bilgisi.  “Bilgi, ö renmeyi, ç kar  ve ki isel deneyimi içine al r (32:80)”300. Yeni

Moistlere göre ö renme, hem ç kar  hem de ki isel deneyimi kapsar. “ renme,

hem ba kas  taraf ndan söyleneni hem de ki isel olarak gözlemlenen eyi içine alma

olarak alg lan r (34:82)”301

Do rudan deneyim ya da di er bir ifade ile ki isel deneyim, bizim bireysel

gözlemlerimiz sonucunda elde etti imiz eydir.

kar m302 ise bilinen arac yla bilinmeyeni bilmektir. Di er bir ifade ile

Yeni Moistler için kar m, do rudan deneyim bilgimizi, ki isel gözlem alan n

ötesine geni letmemizdir. Böylece bir nesne, mesafe ile ayr lmas na ra men sanki

asl nda görülmü , aç k ve seçik ekilde alg lanabilmi  gibi bilinebilir (35:47).303

Yeni Moistler, ç kar m ile do rudan deneyim aras ndaki ili kiyi a daki

örnek üzerinden belirtmeye çal lard r:

“Bir odan n d ar nda durdu umuz zaman bize, içerisinin renginin d ar n rengi ile ayn
oldu unun söylendi ini var sayal m. O zaman d ar  beyaz ise, içerisinin de beyaz oldu unu
biliriz. D ar daki renge ili kin bilgimiz, ki isel gözlemin bir bilgisidir. çerideki renge ili kin
bilgimiz, ç kar m bilgisidir. (35:69)”304

 Yeni Moistler, temelinde bilginin yer ald  kabul ettikleri ak l

yürütmelerimizin yap n nedensellik ilkesine dayand  belirtmi tir. Pratik

sonuçlar n davran lar zda belirleyici oldu unun önemi üzerinde duran Yeni

Moistler için ak l yürütmede esas olan, olgular n nedensel ili kiler içersinde ele

al nmas r. Yeni Moistler’e göre sonuç, neden içindir. Neden sonuç ba lam nda

elde edilen fikirler, önermeler yoluyla ifade edilirler.305

300 Bkz.: Hu Shih, a.g.e., s. 89.
301 Bkz.: A.e.
302 Yeni Moistler önerme ya da önermeler yoluyla bilme sürecini ç kar m da olarak ifade etmi lerdir.
Tablo 4’de görüldü ü üzere ç kar m,  adlar ile do rudan bir ili ki içerisindedir.
303 Moist Kanonlar’dan aktaran: Hu Shih, a.g.e., s. 90.
304 Moist Kanonlar’dan aktaran: A.e.
305 Bkz.: A.e., s. 93-95
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Önerme, bir aç klamay  veya nedeni veya dayana  içeren cümledir. Bu

durumda bir önerme ya da ç kar m, bir sonucun neden’ini belirtir. Burada, sebep ile

sonuç aras ndaki ili ki nedenseldir.

Yeni Moistler, neden’in tan mlamas  “Bir neden, bir eylerin var olmas

ile ilgili olan eydir (32:1)”306 eklinde yapm lard r. Yeni Moistler’e göre iki tür

neden vard r. Bunlardan biri küçük neden, di eri ise büyük nedendir. Büyük neden,

gerçek veya tam bir nedendir. Küçük neden ise, k smi veya tamamlanmam

nedendir. Olgular n nedensel ili kileri görüldü ü zaman, anlama gerçekle ir.

“Küçük bir neden, bir eylerin muhakkak öyle olmas  gerekmedi i ancak öyle olmadan asla
öyle olamayaca eydir. Bu sadece k smidir ve bir çizgideki nokta üzerinde k yaslanabilir.
Büyük bir neden, bir eylerin öyle olmas  gerekti i ve öyle olmadan asla öyle olamayaca
eydir. Bu görüldü ü zaman, ki inin anlay a sahip oldu u söylenir. (34:1)”307

Burada dikkat edecek olursak, Yeni Moistler taraf ndan hem ‘form’ hem de

‘neden’, ‘bir eylerin var olmas  ile ilgili olan’ olarak tan mlanm r. Buradan

anla ld  üzere Yeni Moistler aç ndan neden ve form bir ve ayn eydir. K saca,

Yeni Moistlerin form’a ili kin teorileri, nedensellik teorileri ile do rudan ili ki

içerisindedir.

Yeni Moistler, bir önermenin mant ksal bir yap da olup olmad n, o

önermede mant a ili kin ifadelerin yer al p almad na bakarak elde etmi lerdir. Mo

Tzu’nun ve Yeni Moistler’in fikirlerini içerdi i kabul edilen Mo Tzu Kitab ’nda da

yer ald ekliyle308 mant a ili kin bu ifadeler; niceleyiciler, ay rma, ba lama, art

kipleridir.

Moist Kanonlar’da yer ald  üzere, niceleyici olarak de erlendirilen

terimler, ‘hepsi ve baz lar ’ r. Ay rma ile ili kili olarak kullan lan terim

‘hou…hou’ yani ‘ya…ya da’ d r. Ba lama ile ilgili olarak net bir ifadeye ise

rastlanamam r. Ancak eserde, bir çok eyin ayn  zamanda tutulmas na dair ifadeler

yer al r. art kipi, Moist Kanonlar’da ‘ruo…ze’, yani ‘e er…o zaman’ eklinde

306 Moist Kanonlar’dan aktaran: A.e., s. 94.
307 Moist Kanonlar’dan aktaran: A.e.
308 Bkz.: Zhang & Liu, a.g.e., s. 5-9.
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yer  alm r.  ‘ er…o zaman’ ifadesi, yukar da da belirtti imiz üzere, baz

fenomenlere yol açan nedenleri belirtirler.309

Kanonlar’da ayr ca kiplere de yer verilmi tir. Mesela, bi terimi, zorunlulu u

ifade etmek için kullan lm r. Bunun yan  s ra, ch’ieh terimi, gelecek zaman  ve yi

terimi geçmi  zaman  belirtmek için kullan lm r.310

Yeni Moistler, hayata ili kin problemlere kar  donan ml  hale gelmek için,

do ru seçimi gerçekle tirmek amac yla yap lacak ak l yürütmelerimizi be  metot ile

ili kili tutmu lard r. Bunlar: tümevar m (tui), tümdengelim (hsiao/xiao),

kar la rma ya da örnekleme metodu (pi), paralellik metodu (mou) ve analoji

olarak ifade etti imiz benzerlikle yap lan ç kar m (yüen)’d r.311

Yeni Moistler belirledikleri bu be  metodun d nda, analoji ile tümevar m

aras ndaki ili kiyi ayr ca ele alm lar ve buradan hareketle bir ba ka metod daha

geli tirmi lerdir. Yeni Moistler, analoji ile elde edilen sonucun baz  durumlarda

tümevar m ile elde edilen bir genelleme kadar geçerli olabilece ini belirterek bu

kar ma benzerlik yoluyla yap lan tümevar m (Chuoh / benzer tümevar m)

demi lerdir.312

Kar la rma ya da örnek gösterme metodu olan pi’nin örneklerine, Moist

eserlerden çok daha önce, alt  klasik eserden biri olan iirler Kitab (Shi Ching)’nda

rastlanm r. Bu metod, bir kimsenin bir eyi, mesela X’i onun önceden bildi i X

olmayan, yani ‘de il X’ ile bilmesini sa lamakt r. Burada ki inin bilmedi i X ve

önceden bildi i ‘de il X’ aras ndaki benzerlikten yararlanarak bir kar la rmada

bulunulur ve bu yolla ki inin X’i kavramas  sa lan r. Mesela Mo Tzu, refah

içerisinde olan Chou Devleti’nin, kendisinden çok daha zay f olan Song Devleti’ne

sald rmas  önlemek amac yla Chou Kral  ile görü mü  ve bu görü mesinde Kral’a

yapt n yanl  oldu unu göstermek için bu metoda ba vurmu tur. Mo Tzu, Kral’a

zengin insanlar n bütün mülklerini geride b rak p fakir insan  soymaya gitmesinin

do ru olmad  söyleyerek, onun sonraki örnek ile ilkini kavramas

sa lam r.313

309 Bkz.: A.e.
310 Bkz.: A.e.
311 Bkz.: Hu Shih, a.g.e., s. 99-108
312 Bkz.: A.e., s. 101
313 Bkz.: Zhang & Liu, a.g.e., s. 10.
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Paralel Metod olarak bilinen mou, önermelerin kar la larak devam

ettirilmesi yöntemidir. Moist çal malarda paralel metodun üç çe idi ele al nm r.

Bunlardan ilki, olumludan olumluya gidi eklindedir. K saca burada, er

herhangi bir ey böyle ise, bu ey de öyledir anlam  sakl r. Mesela:

“Beyaz bir at, att r. Beyaz bir ata binmek, bir ata binmektir. Siyah bir at, att r. Siyah bir ata
binmek, bir ata binmektir. Jack bir insand r. Jack’i sevmek, insan  sevmektir.”314

Paralel Metod’un ikinci ekli, olumsuz sonuç ve sonuçsuzluk olarak

belirtilir. Burada, örneklendirilen ey böyle olmas na ra men bir eyler böyle

de ildir anlam  sakl r. Örne in:

“(a)Onun küçük erkek karde i yak kl  bir adamd r, ama onun küçük erkek karde ini sevmek
yak kl  adamlar  sevmek anlam na gelmez. (b)Bir at arabas  tahtad r, ama bir at arabas na
binmek bir tahtaya binmek demek de ildir. (c)Bir kay k tahtad r, ama bir kay n içersine
girmek bir tahtaya girmek demek de ildir. (d)Soyguncular insand r, ama soyguncularla dolu
olmak insanlarla dolu olmak demek de ildir, soyguncular n olmamas , insanlar n olmamas
demek de ildir.”315

Paralel Metod’un üçüncü ekli ise kapsama ba  olmayan olumlu sonuç

eklindedir. Burada, örneklendirilen bu olmamas na ra men bir eyler böyledir

anlam  yer almaktad r. Bunu da bir örnekle ifade edecek olursak:

“(a)Bir kitap okumak bir kitap de ildir, ama kitap okumay  sevmek kitaplar  sevmektir.
b)Horoz dövü ü bir horoz de ildir, ama horoz dövü ünü sevmek horozlar  sevmektir. (c)Bir
kuyuya neredeyse dü mek kuyuya dü mek demek de ildir, ama birinin neredeyse kuyuya
dü mesini engellemek onun kuyuya dü mesini engellemektir.”316

Yeni Moistler’in kulland  ak l yürütme metodlar ndan bir di eri hsiao’dur.

Hsiao, benzetmek, biçimlendirmek demektir. Terimin kar  tam olarak verecek

olursak; hsiao, benzeterek biçimlendirmektir. Yeni Moistlere göre hsaio’nun görevi

genel bir kuraldan ç kar mlar elde etmektir. Bu nedenle tümdengelim olarak ifade

edilir.

314 Bkz.: A.e., s. 11.
315 Bkz.: A.e., s. 12.
316 Bkz.: A.e., s. 13.
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“Hsiao, fa’n n kurulmas  ile ilgilidir. eyler fa’ya göre düzenlenerek biçim al rlar. Hsiao’ya
uygun olduklar  zaman do rudurlar. Hsiao’ya uygun olmad klar  zaman yanl rlar.”317

Yeni Moistlerde tui terimi; geni leme, büyümek anlam na gelir ve

tümevar m kavram  kar lar. Tümevar m, incelenmemi  olgular n, daha önce

incelenmi  olanlarla benzerliklerinin kurulmas yla, genel bir do rulamaya

var lmas r.

Tümevar m metodu, Anla ma metodu, Farkl k metodu, Anla ma ve

Farkl n Birle mi  metodu olmak üzere üç ayr  metodu içerir. Yeni Moistler’e

göre Anla ma metodu, ayr eylerin bir oldu u fikri ile ili kilidir. Bu metoda göre,

nesneler dört ekilde kabul edilir: Kimlik, cinsle ilgili ili ki, bir arada var olma ve

smi benzerlik. Bunlar n aç klamalar  da a daki gibi yap lm r:

“(a) Kimlik, iki isme sahip bir konudur. (b) Cinsle ilgili bir ili ki bir s f içerisindeki
kapsamad r. (c) Bir arada var olma, ayn  alan  i gal etmektir. (d) K smi benzerlik, baz
benzerlik noktalar na sahip eyler anlam na gelir (34:87).”318

Yeni Moistler, Farkl k metoduna göre, nesnelerin dört ekilde

birbirlerinden farkl k gösterdiklerini belirtmi leridir. Bunlar, ikilik, ili kisizlik,

ayr k ve benzemezliktir. Yeni Moistler bu husustaki aç klamalar  da a daki

gibi ifade etmi lerdir:

“(a) kilik, iki eyin muhakkak çe itlerinin olmas  anlam na gelir. (b) li kisizlik, nesnelerin
herhangi bir s fa ait olmad  anlam na gelir. (c) Ayr k, ayn  alan  i gal etmedikleri
anlam na gelir. (d) Benzemezlik, ortak hiçbir eylerinin olmamas  anlam na gelir (Bk.
34:88).”319

Yeni Moistler için tümevar n as l metodu, burada son olarak ele al nan

Anla ma ve Farkl n birle mi  metodudur. Yeni Moistler bu metodu a daki

gibi tan mlam lard r:

317 A.e., s. 9-10.
318 Moist Kanonlar’dan aktaran: Hu Shih, a.g.e., s. 103.
319 Moist Kanonlar’dan aktaran: A.e.
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“Anla ma ve Farkl n metotlar  birlikte kullan ld klar  zaman, neyin mevcut oldu unu ve
neyin yok oldu unu bilebiliriz (32:89).”320

Moist çal malarda kar za ç kan ak l yürütmenin bir di er metodu yüen

olarak ifade edilen bizim analoji olarak adland rd z benzerlikten hareketle

yap lan ç kar md r. Bir çe it örnek göstermeye dayanan bu metod er sizin

durumunuz böyle ise benimki neden böyle olmas n eklinde bir örnekleme içerir.

Yeni Moistler’e göre, temelinde bilginin yer ald , pratik sonuçlar güderek

gerçekle tirdi imiz ak l yürütmelerimiz; etkinliklerimizin, yani seçimlerimizin as l

kayna r. Hayata ili kin problemler ile daha iyi ba a ç labilmek için; donan ml

hale gelmemiz ve bu donan m sayesinde, hangi metodla olursa olsun, do ru bilgi ile

do ru bir biçimde ak l yürüterek do ru seçimi yapmam z ve etkinliklerimizi buna

göre gerçekle tirmemiz gerekir.

Yeni Moistlere göre, do ru bir biçimde ak l yürütmek, do ruyu yanl tan

ay rmam ; insani kurumlar n ba ar  olup olmad klar n nedenleri çerçevesinde

sorgulayabilmemizi; iyi ve kötüyü tespit edebilmemizi; zor ve üpheli durumlara

kar  haz rl kl  duruma gelmemizi; ku kular  gidermemizi; bizim için neyin

avantajl  olup olmayaca  görebilmemizi; nesneler aras ndaki benzerlik ve farkl k

noktalar  belirleyebilmemizi; özne ve yüklem, yani varl k ve adlar aras ndaki

ili kiyi ele alabilmemizi; varl  adlarla kavrayabilmemizi; eylerin özü üzerine

dü ünmemizi sa layacakt r.321

“Do ru ve yanl  ay rt edebilmek için, iyi ve yanl  yönetimin sebeplerinin içini
sorgulamada, nesneler aras ndaki farkl k noktalar  bilmek, adlar(yüklemler) ve
maddeler(özneler)aras ndaki ili kiyi inceleyebilmek için, -bütün bunlar  ba arabilmek için,
mant kl  dü ünen ki i, bütün ( eylerin)nesnelerin olaylar na ve genel olarak o hale gelmesine
dikkat eder. (37:1)”322

Buraya kadar anlat lanlardan görüldü ü üzere, Yeni Moist dü ünceye göre;

insanlar n etkinlikleri, yapt klar  seçimleridir. Söz konusu seçimlerin temelinde

insanlar n arzular  ya da isteksizlikleri yer al r. nsanlar seçimlerini yaparken

320 Moist Kanonlar’dan aktaran: A.e.
321 Bkz.: Dumitriu, a.g.e., p. 18-23; ayr ca bkz.: Zhang & Liu, a.g.e., s. 1-14.
322 Moist Kanonlar’dan aktaran: Hu Shih, a.g.e., s. 93.
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karlar  göz önünde bulundurur, iki kötü eyden daha az kötü olan  veya iki iyi

eyden daha iyi olan  tercih ederler ve bu ekilde seçimlerini gerçekle tirirler.

nsanlar n do ru seçim yapabilmeleri do ru ak l yürütmelerine ba r. Bu nedenle

Yeni Moistler temeline bilgiyi yerle tirdikleri ak l yürütmelerimizin yap  ve

metodlar  üzerinde çal lard r.

3.3. Adlar Okulu Mensuplar
Yeni Moistler ile ayn  dönemde ya am , ilgisini ak l yürütmeler ve

diyalektik üzerine yo unla rm  bir ba ka gurup, Adlar Okulu mensuplar ndan

olu maktad r. Adlar Okulu’nu ele al rken belirtti imiz gibi, bu okul mensuplar

bütün ilgilerini adlar üzerine yo unla rm  ve adlar (yüklem) ile gerçeklik olarak

belirtilen varl k (shih/yüklemlenen) aras ndaki ili kiyi ele alm lard r. Konfüçyus

döneminde yan lt  dü ünürler olarak an lan bir gurubun devam  olarak kabul edilen

Adlar Okulu mensuplar , çe itli mant k oyunlar na ba vurarak, gerçekten a  olarak

nitelendirilebilecek fikirlerini ortaya koymu lar ve yine bu mant k oyunlar yla

fikirlerinin ele tirilmesini engellemi lerdir. Bu özellikleri sayesinde dönemlerinin en

ba ar  tart mac lar  haline gelen adc lar aras nda en önemli isimler, Hui Tzu ve

Kung-sun Lung’tur.

3.3.1. Hui Tzu
Hui Tzu, bütün dikkatini var olanlar n, yani varl n  (yüklemlenenin)

de imi üzerine yo unla rarak, onun göreli oldu unu belirlemi  ve bu görü ünü

ortaya koyacak çe itli paradokslar ileri sürmü tür.323 Chuang Tzu Kitab ’nda da

belirtildi i ekliyle, Hui Tzu’nun varl n göreli oldu una ili kin fikirlerini içeren

on paradoks a daki gibidir:

I. PARADOKS:

‘En büyü ün(büyüklü ün) kendisinden öte ba ka hiçbir ey yoktur. Ve

“büyük olan” olarak adland lmal r. En küçü ün(küçüklü ün)

323 Bkz.: Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 197-200; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A
Short History of Chinese Philosophy, s. 83-87; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in
Classical Times, s. 120-121; ayr ca bkz.: Mou, a.g.e., s. 167-169.
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içerisinde ise hiçbir ey yoktur ve “küçük olan” olarak

adland lmal r.’324

Yukar da yer alan ‘en küçük’ ve ‘en büyük’ olana ili kin bu iki analitik

önerme, varl a ili kin hiçbir iddiada bulunmamaktad r. Di er bir ifade ile bu

önermelerde gerçek dünyada neyin en büyük ve neyin en küçük oldu u hakk nda

hiçbir ey söylenmemi tir. Burada “en büyük” ve “en küçük” ile i aret edilenler,

“soyut kavramlar” olarak da ifade edebilece imiz “adlar(ming)” d r. Fung Yu-Lan,

bu iki önermeyi anlayabilmenin en iyi yolunun söz konusu önermelerin Chuang Tzu

Kitab ’n n “Sonbahar Seli” ba kl  17. bölümünde yer alan hikâye do rultusunda

de erlendirilmesi oldu unu belirtmi tir.325

“Bu hikaye de sonbaharda, Sar  nehir ta ken, büyüklü ünden çok büyük gurur duyan
Nehrin Ruhunun nas l nehirden a ya denize do ru gitti ini anlatmaktad r. Orada Deniz
Ruhu ile kar la  ve ilk kez kendi nehrinin ne kadar büyük olsa da denizle
kar la ld nda gerçekten küçük oldu unu fark etmi tir. Ama hayranl k ile Deniz Ruhu ile
konu urken, Deniz Ruhu kendisinin Yer ve Gök ile kar la ld nda büyük bir depoda
yatan küçük bir tohumdan fazlas  olmad  söylemi tir. Bu nedenle büyük de il sadece
küçük olabilir. Buna kar k Nehir Ruhu, Deniz Ruhuna öyle demi tir: ‘O zaman Yer ve
Gök’ün son derece büyük oldu u ve bir saç n ucunun son derece küçük oldu unu
söyledi imizde do ru söylemi  olur muyuz?’ Deniz Ruhu bu soruya u ekilde yan t
vermi tir: ‘ nsanlar n bildikleri, bilmediklerinden azd r. Hayatta olduklar  zaman, hayatta
olmad klar  zamandan azd r… Bu durumda bir saç n ucunun, küçüklü ün en ucu ve Yer ile
Gök’ün büyüklü ün en ucu olup olmad klar  nereden bilebiliriz?’ Ve devam ederek, en
küçü ü ekli olmayan ve en büyü ü etraf  herhangi ba ka bir ey ile çevrilemeyen olarak
tan mlad .”326

Yukar daki hikâyede belirtildi i gibi e er biz ‘gök ve yer’in nesnelerin ‘en

büyük’ olan  olduklar  ve buna kar k ‘bir saç n ucu’nun nesnelerin ‘en küçük’

oldu unu söylersek, ‘varl k (shih)’ yani ‘gerçek dünyada bulunan eyler’ hakk nda

önermelerde bulunmu  oluruz. Burada varl klar n “ad (ming)”lar  hakk nda hiçbir

analiz yap lmamaktad r. ‘En büyük’ ve ‘en küçük’ hakk nda olan di er iki

önermeden farkl  olarak al nt da yer alan önermeler sentetik önermelerdir ve her

ikisinin de yanl  olmas  mümkündür. Do ruluklar  tamamen arta ba r ancak

324 “That  beyond  there  is  nothing  greater  should  be  called  great  unit.  That  beyond  which  there  is
nothing smaller should be called the small unit.” Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, s.
197; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 83; ayr ca bkz.: Fung Yu-
Lan, Chinese Philosophy in Classical Times, s. 120; ayr ca bkz.: Mou, a.g.e., s. 167.
325 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 84
326 A.e.
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gerekli de ildir. Onlar n do ruluklar n temeli deneyimdedir. Deneyimde büyük ve

küçük olarak belirlenen her ey görecelidir.327

“E er bir eyi ba ka bir eyden büyük oldu u için büyük sayarsak o zaman dünyada büyük
olmayan bir ey yoktur. Ve e er bir eyi ba ka bir eyden küçük oldu u için küçük sayarsak,
dünyada küçük olmayan ba ka bir ey yoktur.”328

çersinde ya ad z dünyada, deneyimleyebilece imiz eyler hakk nda

neyin en büyük, neyin en küçük oldu unu söyleyebilmemiz gerçekten imkâns z

gibidir. Deneyimde büyük ya da küçük olarak nitelendirdi imiz bir ey göreceli

olarak böyledir. O halde bizim “en büyük” ve “en küçük” ile Hui Tzu’nun

yukar daki aforizmalarda “büyük olan” ve “küçük olan” ile i aret etmeye çal z

deneyimden ba ms z olan eyler için geçerlidir.329 K saca ifade edersek, e er

‘deneyimden ba ms z olarak’ bir eyin kendisinden ba ka büyük bir ey yoksa o ey

‘en büyük’ olarak nitelendirilebilinir. Ayn ekilde, ‘deneyimden ba ms z olarak’ bir

eyin kendisinden daha küçük bir ey yoksa yani o ey, içerisinde bir ba ka eyi

içermiyorsa ‘en küçük’ olarak nitelendirilebilir. Deneyimden ba ms z olmayan

eylerin ise ‘en büyük’ ya da ‘en küçük’ olu lar  görecelidir.

Hui Tzu ‘büyük olan’ ve ‘küçük olan’ adlar  analiz ederek yani soyut

adlardan hareketle “kesin ve de mez olan” kavram na ula r. Böylece, gerçek

somut varl klar n özelliklerinin ve farkl klar n hepsinin göreceli yani de meye

müsait eyler olduklar  gördü ünü belirtmi tir.

II. PARADOKS:

‘Kal nl  olmayan n kal nl  artt lamaz ama büyüklü ü bin mili

kaplayabilir.’330

Paradoksta da aç kça belirtildi i gibi, kal nl  olmayan bir eyin kal nl

artt lamasa da bu onun küçük olarak nitelendirilmesini gerektirmez. Çünkü bu ey

327 Bkz.: A.e.
328 Bkz.: A.e.
329 Bkz.: A.e., s. 84-85
330 “That which has no thickness can not be increased in thickness,(but)its size can be a thousand
miles (long).” Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 197; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A
Short History of Chinese Philosophy, s. 85; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in
Classical Times, s. 120; ayr ca bkz.: Mou, a.g.e., s. 167.
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bir düzlem üzerinde büyük olarak nitelendirilebilecek kadar geni  bir alan

kaplayabilir.331 Hui Tzu bu paradoksunda gerçek dünyadaki eylerin büyüklü ünün

ve küçüklü ünün ne kadar göreceli olduklar  belirtmek istemi tir.

III. PARADOKS:

‘Gökler dünya kadar alçakt r; da lar batakl klarla ayn  seviyededir.’332

Bu paradoksta vurgu, gerçeklikte yükseklik ve alçakl n göreceli olarak

böyle oldu una ili kindir.333

IV. PARADOKS:

‘Güne  tam ö le vaktinde alçalmaktad r; do an bir canl n do du u an

ölmeye ba lad  and r.’334

Yukar daki paradoks Hui Tzu’nun varl n de ime tabi oldu una ve bu

nedenle göreceli oldu una ili kin fikrini içermektedir.335 Hui Tzu, yukar da da

belirtti imiz gibi, varl klar n sürekli bir de im içerisinde olduklar  ve bu nedenle

onlara ili kin her eyin göreceli olarak böyle oldu unu belirtmi tir.

V. PARADOKS:

‘Büyük benzerlik, küçük benzerlikle kar la ld nda ondan oldukça

farkl r. Bu ‘farkl ktaki küçük benzerlik’ olarak ifade edilmelidir.

Do ada say lamayacak kadar ey, bir ekilde tamamen benzer ve bir

ekilde tamamen farkl r. Bu da ‘farkl k içerisindeki büyük benzerlik’

olarak adland lmal r.’336

331 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. s. 85
332 “The heavens are as low as the earth, mountains on the same level as marshes.” Fung Yu-Lan, A
History of Chinese Philosophy, s. 198; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese
Philosophy, s. 85; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in Classical Times, s. 120; ayr ca
bkz.: Mou, a.g.e., s. 167.
333 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. s. 85
334 “The sun exactly  at noon is exactly (begining to) go down. And a creature exactly when he is born
is exactly(begining to) die.” Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy,  s.  198;  ayr ca  bkz.:
Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 85; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, Chinese
Philosophy in Classical Times, s. 120; ayr ca bkz.: Mou, a.g.e., s. 167.
335 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. s. 85
336 “A great similarity compared with a small similarity is very different. This state of affairs should
be described as a small similarity –in-dissimilarity. The myriad things in Nature are both complately
dissimilar. This state of affairs should be described as a great similarity-in-dissimilarity.” Fung Yu-
Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 198; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of
Chinese Philosophy, s. 85; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in Classical Times, s.
120; ayr ca bkz.: Mou, a.g.e., s. 167.
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Mesela, “Bütün insanlar hayvand r” dedi imiz zaman bütün insanlar n insan

olduklar  için birbirlerine benzer olduklar  ve ayn  zamanda hayvan olduklar  için

benzer olduklar  gerçe ini kabul ediyoruz. nsan olmalar ndaki benzerlik, hayvan

olmalar ndaki benzerlikten daha fazlad r. Bununla birlikte bir hayvan olmak insan

olmay  kesinlikle gerektirmez. Çünkü insandan farkl  olarak ba ka tür hayvanlar da

vard rlar. Hui Tzu’nun farkl ktaki küçük benzerlik ile i aret etti i durum budur.

er “varl klar”  evrensel bir s f olarak al rsak, bütün eylerin varl k oldu u

gerçe i ile birbirlerine benzediklerini kabul ederiz. Ama her eyi ayr  ayr  ele al rsak,

her bireyin kendi bireyselli i oldu unu ve di er eylerden farkl  oldu unu kabul

ederiz.  te  bu  da Hui Tzu’nun farkl ktaki büyük benzerlik olarak ifade etti i

eydir. Bu nedenle, her eyin birbirine benzedi ini söyleyebilece imizden ve ayn

zamanda her eyin birbirinden farkl  olduklar  da söyleyebilece imizden

benzerliklerin ve farkl klar n göreceli oldu u aç kça görülebilir.337

VI. PARADOKS:

‘Güneyin bir s  yoktur ve bir s  vard r.’338

Eski Çinliler güneyin denizle mi yoksa çorak bir alanla m  s rland lm

oldu unu bilmiyorlard . Güney bu ikisinden herhangi birisi ile s rland lm

olabilirdi. Burada Hui Tzu’nun üzerinde durdu u konunun görecelilik oldu unu

dü ünecek olursak, sonu görünmeyen bir yer için s rs z diyebiliriz. S rs zl a

do ru gitmedi imiz sürece de bunun do ru olup olmad  bilemeyiz. Oysa ki bizim

rs z oldu unu sand z ey herhangi bir ey ile s rland lm  olabilir.339

VII. PARADOKS:

‘Bugün Yüeh Eyaletine gittim ve oraya dün vard m.’340

337 Fung Yu-Lan, Adlar Okulunun bu tart mas n ayn  zamanda Çin’de “benzerlik ve farkl n
birle tirilmesi tart mas ” olarak bilinen ünlü bir tart ma oldu unu belirtmi tir. Bkz.: Fung Yu-Lan, A
Short History of Chinese Philosophy, p. 85-86.
338 “The southern region (beyond the borders of China and not fully explored) has no limit and yet has
a limit.” Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 199; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A Short
History of Chinese Philosophy, s. 86; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in Classical
Times, s. 120; ayr ca bkz.: Mou, a.g.e., s. 167.
339 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy,s. 86.
340 “To-day I go to Yueh state and I arrive there in the past.” Fung Yu-Lan, A History of Chinese
Philosophy, s. 199; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 86; ayr ca
bkz.: Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in Classical Times, s. 121; ayr ca bkz.: Mou, a.g.e., s. 167.
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Hui Tzu burada göreceli e ili kin fikirlerini bugün ve dün ifadelerine vurgu

yaparak belirtmi tir. öyle ki, bugünün dünü, dünün bugünüdür. “Dün” benim için

“bugün” olarak ifade etti im bir gündü. Bugün ( u anda), benim için “dün” olan

“bugün” yola ç kt m ve Yüeh eyaletine vard m gündü.341 O halde bugüne ( u an)

göre dün benim Yüeh Eyaletine vard m gündü. “Dün”e göre ise “bugün” yani

benim bugün ( u an) “dün olarak adland rd m ama “dün”ün “bugün” oldu u gün

Yüeh Eyaletine vard m. E er bu aç dan bakacak olursak, her ne kadar oldukça

paradoksal olsa da bu ifade do ru gözükmektedir.

VIII. PARADOKS:

‘Birbirine ba  halkalar ayr labilir.’342

açtan bir masa yapmaya karar verdi imizde bu durum a aç(ah ap) için bir

md r. Ancak, olaya masa aç ndan bak ld nda söz konusu durum bir y m

de il yap md r. Buradan aç kça görülebilece i üzere, yap m ve y m göreceli olarak

böyledir.

pk  a aç ve masada oldu u gibi, iç içe geçmi  olan halkalar n ayr lmas  bir

mm  gibi görünse de asl nda yeni bir eyin olu acak olmas ndan dolay  bir

yap m olarak görülebilir. Böylece Hui Tzu’nun da ifade etti i gibi, birbirine geçmi

halkalar -zarar görmeden- birbirlerinden ayr lm  olurlar.343

IX. PARADOKS:

“Dünyan n merkezini biliyorum, Yen’in kuzeyinde Yüeh’ in

güneyinde”344

Eski Çinliler için Çin dünya’n n merkeziydi. Onlar n bildikleri ekliyle,

Çin’in en kuzeyinde Yen ve en güneyinde ise Yüeh vard . Dolay yla dünyan n

merkezini bu ikisi aras nda bir yer olarak kabul edilmi ti.345

341 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy,s. 86.
342 “Linked rings can be sundered.” ; Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in Classical Times, s. 121;
“Connected rings can be seperated.” Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 200; ayr ca
bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 86; ayr ca bkz.: Mou, a.g.e., s. 167.
343 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy,s. 86.
344 “I  know  the  hub  of  the  world  is  north  of  Yen  state  and  south  of  Yueh  state.”  Fung  Yu-Lan,
Chinese Philosophy in Classical Times, s. 121; “ I know the center of the world. It is north of Yen
and south of Yüeh” Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 200; ayr ca bkz.: Fung Yu-
Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 86; ayr ca bkz.: Mou, a.g.e., s. 167.
345 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy,s. 86.
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X. PARADOKS:

‘Her eyi e it sevin. Gökler ve yerler bir bütündür(tektir).’346

Hui Tzu burada deneyimlenebilen her eyin göreceli olarak böyle

olduklar ndan aralar nda bir fark veya ayr m yapmadan tek bir ey olarak görülmesi

gerekti ini belirtmi tir.347

Adlar Okulu’na ili kin bilgilerimizden hat rlanaca  üzere, Adlar Okulu

mensuplar  gerçekli in tam olarak ortaya konulabilmesi için özellikle adlar n nas l

kullan lmas  gerekti inin bilinmesinin önemi üzerinde durmu  ve bu amaçla bütün

ilgilerini adlar ile gerçeklik aras ndaki ili kiyi incelemeye yöneltmi lerdir.

Dikkatlerini adlar üzerinde yo unla rmalar  sonucunda, ekiller ve özelliklerin

ötesinde yatan ey olarak adland rd klar eyi ke fetmi lerdi. Adc lar için ekiller ve

özelliklerin ötesinde yatan ey varl k(shih) yani gerçektir, yüklemlenendir. Bunun

yan  s ra adlar yani yüklemler ise ekiller ve gerçekli in içerisinde yer aland r.

Fung Yu Lan’a göre Hui Tzu’nun bu on paradoksu bir bütünlük içerisindedir

ve Hui Tzu bu paradokslar n ilkinde ve sonuncusunda ekiller ile özelliklerin

ötesinde yatandan söz etmi tir. öyle ki, Hui Tzu ilk paradoksunda ‘En büyü ün

ötesinde yatan hiçbir ey yoktur bu nedenle ona ‘büyük olan’ denir’ der. Burada“en

büyük olan” n bir tan  verilmektedir. Son paradoksunda ise “Her eyi e it sevin.

Gök ve yer birdir, bir bütündür” der. Burada aç k bir ekilde en büyü ün neyi

kapsad  anlat lmaktad r. Bu son ifade bize, her eyin bir oldu u ve tek bir eyin her

ey oldu u fikri verilmektedir. Hui Tzu’ya göre her ey bir oldu undan her eyin

ötesinde bir ey olamaz. Her eyin kendisi en büyük oland r. Ve her eyin ötesinde

bir ey olamayaca ndan, ‘her ey’ deneyimin nesnesi olamaz. Deneyimlenen bir

nesne daima deneyimleyene ilave olarak bulunur. E er “her ey”in deneyimin bir

nesnesi oldu unu söylersek ‘her eyin’, onu deneyimleyenin yan nda duran bir ey

oldu unu söylememiz gerekir. Di er bir ifade ile kendisinin ötesinde ba ka bir ey

346 “Love all things equally: the heavens and the earth are one composite body.” Fung Yu-Lan,
Chinese Philosophy in Classical Times, s. 121; “Love all things equally: the universe is one” Fung
Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 200; ayr ca bkz.: Mou, a.g.e., s. 167; “Love all things
equally; Heaven and earth are one body” Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy,
s.87.
347 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 87
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olmayan n ayn  zamanda kendisinden öte bir ey oldu unu söylememiz gerekir. Fung

Yu Lan’a göre böyle bir durum aç kça bir çeli kidir. 348

Hu Shih, The  Development  of  Logical  Method  in  Ancient  China adl

eserinde Hui Tzu’nun bu paradokslar n en sistematik aç klamas n Eski Felsefesi

üzerine önemli çal malar  olan Chang Ping-ling taraf ndan yap ld  belirtmi tir.

Chang Ping-ling, Hui Tzu’nun yukar daki paradokslar  üç s f içerisinde

toparlam r. Bu s flamaya göre, 1., 2., 3., 6., 8. ve 9. Paradokslar, bütün

niteliksel ölçümlerin ve mekansal farkl klar n yan lt  oldu u, yani gerçek

olmad  fikrini içeren ifadelerdir. Bay Chang, 4. ve 7. Paradokslarda ise zaman n

gerçek olmay n tart ld  belirtmi tir. Bunlar n yan  s ra 5. Ve 10.

Paradokslarda ise nesneler aras ndaki bütün belirgin olan benzerlik ve

farkl klar n gerçek olmad  fikri oraya konulmaya çal lm r. 349

3.3.2. Kung-sun Lung
Adlar Okulu’nun bir di er önemli ismi olan Kung-sun Lung da varl klar

ve adlar aras ndaki ili kiyi ele alarak bütün dikkatini adlar üzerine yo unla rm ,

varl klar n bütün niteliklerini ve özelliklerini ta yan adlar n kesin ve de mez

olduklar  belirtmi tir. Diyalektik metodu çok iyi bir ekilde kullanan Kung-sun

Lung, eski Çin Felsefe Tarihi’nde felsefi yaz lar üzerinde büyük ba ar lar göstermi

bir kimse olarak kabul edilmi tir. Hat rlanaca  gibi, Kung-sun Lung kendisini u

sözlerle ifade eder:

“Benzerlik ve farkl  birle tirdim, sertlik ve beyazl  ay rd m. mkâns n imkânl
oldu unu ispatlad m ve di erlerinin inkâr ettiklerini do rulad m. Bütün filozoflar n bilgisine
itiraz ettim ve bana kar  ç kart lan bütün iddialar  çürüttüm.”350

Kung-sun Lung, Kung-sun Lung Kitab ’n n ilk bölümünde dü ünce

yap n bütününü olu turan fikirlerin, Beyaz At Üzerine Tart ma351 ile

ekillendi ini ve bu tart ma ile elde edece i sonuç ba ar z olursa insanlara verecek

348 Bkz.: A.e., s. 91.
349 Bkz.: Hu shih, a.g.e., s. 109-117.
350 Chuang Tzu’dan aktaran: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 80.
351 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 87-91; ayr ca bkz.: Hughes,
a.g.e., s. 123-125.
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hiçbir eyi olmad  belirtmi tir. Bu nedenle biz de çal mam n bu k sm nda

Kung-sun Lung’un Eski Çin Felsefe ve Mant k Tarihi bak ndan oldukça önemli

olan bu tart mas na yer verece iz.

Kung-sun Lung’un adlar n kesin ve de mez olu u fikrinden hareketle

ortaya koydu u tart mas nda temel önerme ‘Beyaz at bir at de ildir’ önermesidir.

Beyaz at n bir at olmad  üzerine tart ma, Kung-sun Lung Kitab ’nda üç k mda

ele al nm r.

1. K m
  ‘Beyaz at bir at de ildir’ fikrine ili kin tart man n birinci a amas nda Kung-

sun Lung ‘at’ kelimesinin bir ekle, ‘beyaz’ kelimesinin bir renge i aret etti ini

belirtmi tir. Renk belirten terim ile ekil belirten terimin bir ve ayn  olmad

fikrinden hareketle Kung-sun Lung, beyaz at n bir at olmad n

söylenebilece ini savunur.352

Duruma bu aç dan bakt zda, aç kça görebiliriz ki ‘at’ terimi bir hayvana,

‘beyaz’ terimi ise bir renge i aret etmektedir. ‘At’ teriminin bir renge ve ‘beyaz’

teriminin bir hayvana i aret etmesi mümkün de ildir.

‘Beyaz at’ teriminin ise ilk bak ta hem bir renge hem de bir hayvana i aret

etti i dü ünülür. Ancak, biraz önce ‘at’ teriminin ne ‘beyaz’a ne de ne de ba ka bir

renge;  ‘beyaz’ teriminin de ne ‘at’a ne de ba ka bir hayvana i aret etmedi ini

belirtmi tik. ‘Beyaz’ teriminin bir ‘at’a  ve  ‘at’ teriminin de ‘beyaz’a i aret

etmediklerini kabul etti imize göre, ‘beyaz at’ nda  ne  ‘beyaz’a ne de ‘at’a i aret

etmedi ini kabul etmemiz gerekir. Dolay yla Kung-sun Lung’un da belirtti i

üzere, ‘Beyaz at bir at de ildir’ önermesi do ru bir önermedir.

2. K m
Tart man n ikinci k sm nda Kung-sun Lung, ‘bir at’ gerekti i zaman, ‘bir

sar  at’ veya ‘bir siyah at’ getirilebilece ini, ancak ‘bir beyaz at’ gerekti i zaman

‘bir  sar  at’ n  ya  da  ‘bir siyah at’ n getirilemeyece ini belirtmi tir. Buradan

352 Bkz.: Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, s. 203-205; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, A
Short History of Chinese Philosophy, s. 87-88; ayr ca bkz.: Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in
Classical Times, s. 123.
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hareketle, ‘bir  sar  at’ n  veya  ‘bir siyah at’ n her ikisinin de ‘at’ olduklar

savunmu tur. Yani ‘bir sar  at’ ile  ‘bir siyah at’ sadece  ‘at’ ihtiyac

kar layabilirken ‘bir beyaz at’ ihtiyac  kar layamazlar. Bu nedenle ‘bir beyaz

at n’, ‘at’ olmad  söylenebilir.353

Bizden  ‘bir at’ istendi inde burada ‘at n rengine ili kin hiçbir belirtimde

bulunulmamaktad r. Kung-sun Lung’un da belirtti i gibi, ‘herhangi bir renk

na dâhil olan bir at’,  ‘bir at’ ihtiyac  kar layabilir. Ancak ‘bir beyaz at’

istendi i zaman ‘bir sar veya siyah at’ bu ihtiyac  kar lamaz. O halde diyebiliriz

ki,  ‘bir at’,  ‘herhangi bir renk s flamas  yap lmaks n bütün atlara’ dahil

olabilir. ‘Bir beyaz at’ ise  sadece  ‘beyaz atlara’ dahildir. Bu durumda Kung-sun

Lung’un ‘Beyaz at bir at de ildir’ önermesi do rudur.

3. K m
Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy adl  eserinde354,

Kung-sun Lung’un tart man n son k sm nda tümel atl k ve tümel beyaz atl k

aras ndaki fark  vurgulad  belirtmi tir. Kung-sun Lung bu konu ile ilgili fikrini

u ifadeleriyle ortaya koymu tur:

üphesiz atlar n rengi vard r ve bundan dolay  beyaz atlar vard r. Ancak farzedelim ki
atlar n rengi yok, hiç ku kusuz yine de atlar olacakt r ve beyaz atlar  örnekler olarak
belirtmek tamamen konu d  olacakt r. Bundan dolay  beyaz atlar at de ildirler. Buna
ilaveten sizin ‘beyaz at z’ at-l k art  beyaz-l k’d r. Böyle oldu undan dolay  ben beyaz bir
beyaz at n at olmad  söylüyorum.”355

Yukar da da ifade etti imiz üzere Kung-sun Lung burada tümel atl k ve

tümel beyaz atl k aras ndaki fark  vurgulam r. Tümel atl k, bütün atlar n esas

özelli idir. Herhangi bir renge i aret etmez. Yani sadece öylece at r. Ve bir öylece

atl k, bir beyaz atl ktan farkl r. Dolay yla denilebilir ki Kung-sun Lung’un da

ifade etti i üzere bir beyaz at bir at de ildir. Ayn  bölümde Kung-sun Lung öyle

demi tir:

353 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 88; ayr ca bkz.: Hughes, a.g.e., p.
123.
354 Bkz.: Fung Yu-Lan, A Short History of Chinese Philosophy, s. 88-89.
355 Fung Yu-Lan, Chinese Philosophy in Classical Times, s. 123.
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“Beyaz, beyaz olan  belirtmemektedir. Ancak beyaz at, beyaz olan  belirtmektedir.
Belirli(specified) beyaz, beyaz de ildir. Belirli beyaz, o veya bu beyaz nesnede görülen
beyaz renktir. Buradaki belirli ayn  zamanda belirlenmi  anlam na gelen tingdir. Bu ya da u
nesnede görülen beyaz rengi, bu veya u nesne taraf ndan belirlenmi tir. Ancak tümel
beyazl k belli bir beyaz nesne taraf ndan belirlenemez.”356

 Kung-sun Lung’a göre357 e er tümeller olmasayd eyler  ‘ eyler’ olarak

tan mlamazlard . Yani, her eyin bir tümeli vard r. eyler maddi dünyada yer al rlar.

Ancak, eylerin içerdi i tümeller maddi dünyada yer almazlar. Maddi dünyada yer

alan eyleri maddi dünyada yer almayan eyler ile e itlemek mant kl  görülmeyebilir

ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vard r. Diyelim ki eyler

tümeller ile e itlenemezler; çünkü tümeller, ‘ eyler’ gibi maddi dünyada yer

almazlar. Burada eylerin tümellerle e itlenmeyi i, yani tümeller olarak kabul

edilmeyi lerinin kendisi bir ‘olumsuz tümel’dir. E er olumsuz tümelin varl ndan

söz edilebiliyorsa o zaman eylere ili kin tümellerden de söz edilebilinir. K saca, her

eyin bir tümeli vard r.

er bir kimse, ‘olumsuz tümel’in varl  reddediyorsa, bu reddedi in

kendisi de bir tümel olacakt r. Olumsuz tümelin reddedili inin tümeli bizim yine

eylerin tümelleri oldu unu belirtmemize yol açar. K saca, tümeller bizim ortak

kavrad z eydir. Her ne kadar maddi dünyada yer almasalar da tümeller vard r.

Her eye kar k gelen bir ad oldu u gibi, her eyin kendisine e it olan bir tümeli

vard r. Burada dikkat etmemiz gereken bir eye atfedilen ad ile tümelin ayn

olmad r. Adlar, eylerin niteliklerini özelliklerini belirtirler. Bir eyin tümeli ise

‘öylece ey’e kar k gelir. Bir ada tümel demek, tümelin kastetmedi i eyi

kastetmesini sa lamak demektir ki bu mümkün de ildir.

Buraya kadarki aç klamalar zdan görüldü ü üzere Kung-sun Lung,

‘Beyaz at bir at de ildir’ tart mas nda ad ve eyler yani varl k aras ndaki

ili kinden hareketle tümeller problemini ele alm r.

Chuang Tzu Kitab ’nda Hui Tzu ve Kung-sun Lung’undan ba ka, Adc lar

Okulu’na mensup di er ki ilerin de fikirlerini içeren paradokslara yer verilmi tir.

356 A.e., s. 124-125.
357 A.e., s. 125-126.
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Kimin taraf ndan ifade edildikleri bilinmeyen, ancak eserde belirtilen 21 paradoks

daki gibidir:

“
a. Yumurtan n tüyleri vard r.
b. Bir tavuk üç baca a sahiptir.
c. Ying (Chu’nun ba kenti) bütün dünyay  içerir
d. Bir köpek, bir kuzu olabilir.
e. Bir at yumurtalara sahiptir.
f. Bir kurba an n kuyru u vard r.
g. Ate , s cak de ildir.
h. Da lar n a zlar  vard r.
i. Bir at arabas n tekerlekleri yere de mez.
j. Gözler görmez
k. aretler eri mez ( eye); eri im asla bitmez.
l. Kaplumba a, y lanlan daha uzundur (büyüktür).
m.  Marangoz gönyesi bir gönye de ildir; pergeller bir daire yaratmaz.
n. Bir keski, sap n (deli ine) uymaz.
o. Uçan bir ku un gölgesi asla oynamaz.
p. Süratle uçan ok, hem durma hem de hareket etme anlar na sahiptir.
q. Bir köpek yavrusu (enik), bir köpek de ildir.
r. Sar  bir at ve koyu bir inek a ac  yarat r.
s. Beyaz bir köpek yavrusu, siyaht r.
t. Kimsesiz (annesiz) bir tay, asla bir anneye sahip de ildir.
u. er bir ad m uzunlu unda bir çubuk, her gün uzunlu unun yar  kadar kesilirse, o
çubuktan on bin nesil sonras na bile kalan bir parça olur.”358

Fung Yu-Lan, bu paradokslar  iki gurup içerisinde s fland rm r.359 Bu

fland rmaya göre, yukar da belirtti imiz s ralama ile ilk dokuz paradoks benzerlik

ve farkl ktaki birlik ba  alt nda; geriye kalan on bir paradoks ise sert ve beyaz n

farkl  ba  alt nda yer al r. Di er bir ifade ile Fung Yu-Lan ilk dokuz

paradoksu Hui Tzu’ya, geri kalanlar  ise Kung-sun Lung’a atfetmi tir.

Yukar da ele ald z bütün bu paradokslar, Moist Metinlerdeki benzer

ifadelerle birlikte ele ald zda Eski Çin Felsefe Tarihi’nde mant a ili kin çe itli

çal malar n yap ld n göstergesi olarak kabul edilebilir

358 A.e., s. 118-119.
359 Bkz: Fung Yu-Lan, A History of Chinese Philosophy, p. 215-220; ayr ca bkz.: Mou, a.g.e., p.
170-175; Hu Shih ise The Development of Chinese Logic adl  eserinde bu paradokslar Yeni
Moistler’in çal malar yla da ili kili tutarak dört ba k alt nda de erlendirmi tir. Buna göre, p, n, u,
o, i paradokslar  zaman ve uzay n sonsuzlu u kavram  ile; a, d, f , s, l paradokslar nda ise olas k ve
gerçeklik teorisi ile; p, r, q, n paradokslar  bireyselle me kural  ile; b, j, g, k, ve l paradokslar  Bilgi
teorisi ile il kili tutulmu tur. Bunlar n yan  s ra, c, e, ve m paradokslar n hangi k mlarda yer
ald na dair bir aç klamaya yer verilmemi tir. Bkz.: Hu Shih, a.g.e., p. 118-128.
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SONUÇ
 Bir kültürün olu umunda, geli tirilmesinde ve aktar nda yaz ’n n ne

kadar önemli oldu u her türlü tart man n d ndad r. Kökleri çok eskilere giden bir

Çin dü ünce hayat  ve bir anlamda felsefesi de Çin yaz n bulunmas yla do rudan

ilgilidir.

M.Ö. 16. ve 11. yy. aras nda hüküm sürmü  olan Shang-Yin Hanedanl

döneminde Çin yaz n bulunmas  Çin Kültür ve Uygarl ’n n geli mesindeki en

önemli ad m olmu tur. M.Ö. 11.yy. sonlar na do ru Shang Yin Hanedanl  Chou

Krall  taraf ndan y lm  ve M.Ö. 5. yy.’a kadar yönetim Chou Hanedanl na

geçmi tir. Ancak M.Ö. 5. yy.’dan itibaren Hanedanl k bünyesinde ba  gösteren iç

kar kl klar nedeniyle hem Hanedanl n kendisine kar  ayaklanmalar hem de

Hanedanl k bünyesindeki derebeylikler aras nda sava lar meydana gelmi tir.

Yakla k olarak M.Ö. 5. yy.’da ba layan ve yine yakla k olarak 300 y l süren

bu sava  dönemi Eski Çin Tarihi’nde ‘Sava an Krall klar Dönemi’ olarak

adland lm r. Bu dönem, sadece Eski Çin Tarihi bak ndan de il ayn  zamanda

Eski Çin Felsefe Tarihi bak ndan da büyük önem ta maktad r. Nitekim, Chou

Hanedanl ’n n çökü üne denk gelen bu dönem, Eski Çin Felsefe Tarihi bak ndan

büyük öneme sahip olan ‘Yüz Okul Dönemi’ ile ayn  tarihlerdedir.

Yukar da da belirtti imiz gibi, Sava an Krall klar Dönemi, merkezi otoritenin

sars ld  ve bu nedenle toplumsal düzenin ve ahlaki yap n çökmeye ba lad  bir

dönemin ortaya ç kmas na sebep olmu tur. Çin’de insanlar her zaman merkezi bir

otoriteye ba  kal nmas  suretiyle bir arada tutulmu lard r. Merkezi otoritenin

toplumsal yap  üzerindeki önemini kavram  olan söz konusu dönem dü ünürleri,

toplumsal düzen ve huzurda, dolay yla ahlaki yap daki bozulmalar  önlemek ve

evreni, ya am  anlamland rmak amac yla hem sosyal hem de politik yap

düzenleyecek, ahlak temelli bir tak m fikirler ileri sürmeye ba lam lard r. Bu

dü ünürlerin as l hedefleri,  fikirlerinin hayata geçirilmesidir. Söz konusu dü ünürler,

fikirlerinin içselle tirilmesi ve yayg nla lmas  amac yla ö retileri do rultusunda

itim veren çe itli okullar kurmu lard r.
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saca, Eski Çin Tarihi çerçevesinde ortaya ç kan sosyal ve politik olaylar

baz  zaman do rudan baz  zaman ise dolayl  olarak Eski Çin dü üncesini biçimlemi

ve bu ekilde çe itli okullar n do mas na vesile olmu tur.

Eski Çin dü ünürlerinin dikkatlerini toplumsal ve ahlaki yap n

düzenlenmesine, ideal bir yönetimin nas l olmas  gerekti i üzerinde

yo unla rmalar , Eski Çin Felsefesinin dünyevi bir felsefe anlay na sahip oldu u

fikrine kap lmam za neden olabilir. Bu k smen do rudur. Ancak hat rlamam z

gerekir ki, Çin felsefesine göre ki inin ‘insan’ olarak en yüksek ba ar  ‘bilge’

olmakt r. Bilge olan bir kimsenin en yüksek ba ar  ise evrenle bütünle mektir.

Evren ile bütünle en bilge ki i bunu kendisini hayat n bütün zevklerinden uzak

tutarak ve zihinini yücelterek gerçekle tirir. Ve bu ekilde nihai kurtulu a eri ir.

Çin felsefe gelene ine göre felsefenin görevi, ki inin ‘bilgelik’ seviyesine

eri mesini sa lamakt r. Bu aç dan bak ld nda Çin felsefesinin ayn  zamanda öte-

dünyac  bir anlay na sahip oldu unu da söylemek mümkündür.

 Fakat ‘bilge’ ki i, Çin felsefe gelene ine göre bu her iki bak  aç na da

sahip olmal r. Bu bak mdan Çin felsefesi her iki anlay a da yak n duran bir yap ya

sahiptir. Yani ne tam anlam yla dünyevi ne de tam anlam yla öte-dünyac r. Çin

felsefesini karakterize eden bu özellik, bu felsefenin ba lang ç dönemlerinden

itibaren kar za ç kmaktad r.

Çin Felsefesinin bu ve benzeri özellikleri aç k bir ekilde ‘Yüz Okul

Dönemi’nde olu mu tur. Bu sebeple bu dönemin alt  önemli okulunu ayr nt  bir

ekilde ele ald k.

Bu okullarda, dü ünürlerin ideal bir yönetimin sa lanmas na yönelik çözüm

yollar ndan hareketle, var olu  ve olu  gibi sorunlara de inmi  olmalar , Çin’deki

felsefe anlay n Bat ’l  anlamda bir felsefe olarak nitelendirilmesini mümkün k lan

bir özelliktir. Ancak elbette burada her iki felsefe anlay  aras nda bir özde likten

söz edemeyiz. Bunun temel nedeni, sorunlara yakla n tamamen Çin dünya görü ü

ve dilinin etkisi çerçevesinde gerçekle mi  olmas r.

Eski Çin dünya görü ü, özellikle Eski Çin Dili’nin sahip oldu u özelliklerle

çok yak ndan ili ki içerisindedir. deaografik bir yap ya sahip olan Çin dilinde

dü ünceler do rudan de il, ima gücüne sahip sembollerle ortaya konulur. Her

sembol bir dü ünceye, fikre, yoruma ya da k saca bir ideaya kar k gelir. Kelimeler,
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bat  dillerinde oldu u gibi soyut kavramlar  temsil etmezler. Bat  dü üncesinde

kavramlar  temsil eden kelimelerin Çince’deki kar  olan ad’lar, ayn  zamanda

birer formel neden olan idealar n sembolle tirilmi  yani somutla lm  halleridirler.

dealara kar k gelen ad’lar, betimleme gücü olan sembollerdirler.

saca, Çin dili çok anlaml n getirdi i zengin ça mlar üzerine kurulmu

ideogramatik bir dildir. Çin dili, sembolik dü ünmeye ve olgular n bir dönü üm

içerisinde kavranmas na son derece elveri lidir. Bunun en tipik örne i Yin-Yang

Teorisi ve bu teori çerçevesinde evrende süregelen de i anlatmak amac yla

kullan lan Kwa ad  verilen  diyagramlar  (Trigram/Hexagram)d r. Nitekim bu

konuya ili kin bilgilere ayr nt  olarak çal mam n hem ilk bölümünde hem de

üçüncü bölümünde yer verdik.

Eski Çin Felsefe çal malar  içerisinde mant n ayr  bir yeri ve önemi

oldu unu söylemek mümkündür. Fakat Eski Çin Felsefesinde mant k, Bat

dü üncesinden farkl  olarak, sembolik bir yap ya bürünmemi tir. Bunun bir sebebi

muhtemelen Eski Çin Dili’nin sahip oldu u gramatik yap r.

Eski Çin Felsefesinde mant k, do ru ak l yürütmelerin belirlenmesine

yönelmi tir. Eski Çin dü ünce dünyas nda, ak l yürütmelerimize ayr  bir önem

verilmi tir. Bunun sebebi, Eski Çin felsefesine göre, davran lar  seçimler

eklinde gerçekle tirmemizdir. Bu seçimlerimiz ak l yürütmelerimize dayan r. Eski

Çin’ de ak l yürütmelerini kendilerine konu edinen hemen hemen bütün dü ünürler,

mant k ile de ilgilenmi lerdir. Bu dönemin mant kç lar  seçimlerimizi

belirlememizde bize yol gösteren bu ak l yürütmelerimizin temellerini farkl

aç lardan incelemi lerdir.

Örne in Konfüçyus, bozulmu  toplumsal yap  düzeltmek ve onu s  bir

disiplin alt na almak amac yla sa lam bir fikir geli tirmek istemi , bunun için de

kendisine De imler Kitab ’n  kaynak alarak, mant ksal bir yap  kurmaya

çal r. Konfüçyus’un önemle vurgulad  ve mant ksal bir altyap  ile

zenginle tirdi i fikir, adlar n düzenlenmesinde büyük öneme sahiptir. Hat rlanaca

üzere adlar n düzenlenmesi, Konfüçyus için as l üzerinde durulmas  gereken

problemdir. Konfüçyus bu yap  adlar ve gerçeklik aras ndaki ili kiyi göz önünde

bulundurarak kurmu tur. Konfüçyus’a göre adlar, gizli anlamlar içerirler. Adlar n

yüklendi i varl klar, adlar n içerisinde yer alan bu gizli anlamlar ile uyum içerisinde
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olmal rlar. Çünkü bu anlamlar ayn  zamanda o varl n özü’dürler. Öz içerisinde

gelenekten gelen ahlaki bir tak m kurallar kodlanm r. Her ad bir ideaya kar k

gelir. dealar, yukar da da belirtti imiz gibi, adlara ekillerini veren formel

nedenlerdir. Adlar bu idealar  temsil ederler; idealar hakk nda konu abilmek için

yarg lara ba vurulur. Yarg lar, adlardan olu tuklar ndan dolay , ahlaki içeri e

sahiptirler. Görüldü ü üzere Konfüçyus, bir bak ma adlar , idealar  ve yarg lar

mant k anlay n temel ilkeleri olarak belirlemi  olmaktad r. Konfüçyus’a göre,

davran lar , yani seçimlerimizi belirleyen ak l yürütmelerimiz, gelenekten

kaynaklanan bir ahlaki temel içermektedir.

Bu durumu, yukar da da i aret edildi i gibi toplumsal ve ahlaki yap n

düzenlenmesi, ideal bir yönetimin belirlenmesini amaç edinen Çin felsefesinin bir

özelli i çerçevesinde yorumlamak yerinde olacakt r.

Konfüçyus’un mant ksal temellerinden hareketle kendi görü lerini ortaya

koyan Mo Tzu ve Yeni Moistler ise ad ve gerçeklik aras ndaki ili kiyi yüklem ve

yüklemlenen olarak ele alm lard r. Bu dü ünürlere göre, seçimlerimizi yapmam za

yard mc  olan ak l yürütmelerimizin ‘ahlak’ ile hiçbir ilgisi yoktur. Onlara göre

çal mam n yine üçüncü bölümünde belirtti imiz gibi, ak l yürütmelerimizin

temelinde ‘bilgi’ yer almaktad r. nsanlar n do ru seçimlerde bulunmalar , do ru ak l

yürütmelerde bulunmalar na ba r. Bu nedenle Yeni Moistler, yo un bir ekilde

temeline bilgiyi yerle tirdikleri ak l yürütmelerimizin metodlar  üzerinde

çal lard r.

Yukar da ele ald z Konfüçyus ve Moistler’in yakla mlar  hususunda

ayr ca dikkatimizi çeken bir nokta, Bat  dü üncesinde 20. asr nda kar za ç kan

anlam felsefesinin, Çin dü ünce ve dil yap na uygun bir biçimde yakla k M.Ö.

500’lü y llarda ortaya konulmu  olmas r. Ku kusuz Çin felsefesinde, Bat  felsefesi

tarz nda bir ‘anlam felsefesi’nden söz edilemez. Fakat Çin dü üncesinin, Çin Dili’nin

de özelliklerine ba  olarak, kendi dü ünce tarz  içerisinde bir ‘anlam felsefesi’nin

var oldu undan söz etmek mümkün gözükmektedir.

Eski Çin’deki mant k ile ili kili olan çal malara bakt zda, Eski Çin’de

ak l yürütmelere ili kin biçimsel incelemelerin de var oldu unu söyleyebiliriz.

Nitekim Çin’de, Bat ’daki Sofizme kar k gelen dü ünürlerle kar la r.

Konfüçyus döneminde ‘yan ltmac  dü ünürler’ olarak tan nan bu ki iler, çe itli
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mant k oyunlar na ba vurarak a  ve rt  görü lerini bir araya koymu lard r. Bu

nedenle de Konfüçyus döneminde k ma u ram lard r. Ancak mant k oyunlar na

ba vurma yöntemi Mo tzu’nun ölümünü izleyen y llarda kendisini yeniden göstermi

ve bu metodu kullanan ki iler Adlar Okulu alt nda yeniden bir araya gelmi lerdir.

Bu okul dü ünürleri bütün dikkatlerini adlar ve varl k aras ndaki ili kiden hareketle

adlar üzerine yo unla rm lard r. Amaçlar , ekiller ve özelliklerin ötesinde yatan

ve ekiller ve özelliklerin içerisinde yatan ayr  ortaya koymakt r. Okulun önemli

isimlerinden olan Hui Tzu varl n görelili i Kung-sun Lung ise adlar n kesinli i

üzerine çe itli paradokslar ileri sürmü lerdir.

Eski Çin Mant k Tarihi bak ndan oldukça önemli olan Adlar Okulu’na

mensup bu iki dü ünürün paradokslar  d nda, kim taraf ndan söylendikleri

belirtilmemi  olan ancak Eski Çin Klasikleri’nde konu edilen ba ka paradokslar da

mevcuttur. Çal mam n son k sm nda belirtti imiz bu paradokslar ilk bak ta

anlamdan yoksun gözükürler. Ancak bu paradokslar n, moistlerin çal malar

içeren eserlerde belirtilmi  olan paradokslarla kar la lmal  olarak ele

al nd klar nda, anlam bak ndan zengin içeriklere sahip olduklar  görülür.

Buraya kadar yapt z aç klamalar do rultusunda Eski Çin’de mant k ile

ili kili belli bir tak m çal malar n yap ld klar  söylemek mümkün gözükmektedir.

Nitekim, Eski Çin’de bir mant k anlay n olup olmad ; varsa bu mant k

anlay n kendine özgü mü yoksa bat  anlamda bir mant k anlay  m  oldu u

günümüze kadar çözülmemi  bir problem olarak kalm r.

Chung-Ying Cheng, ‘Inquires in to Classical Chinese Logic’ adl

makalesinde, günümüze kadar yap lm  pek çok çal man n Eski Çin Klasik

metinlerinde, Bat  anlamda olmasa da bir mant k anlay n var oldu unu bize

gösterdi ini belirtmi tir. 360 Nitekim biz de çal mam n Çin’de Mant k adl  üçüncü

sm nda bunu göstermeye çal k.

Bu güne kadar Klasik Çin Metinleri’ndeki mant ksal yap n nas l özelliklere

sahip oldu unun kesin ve tam olarak belirtilememesinin sebeplerinden ilki, Klasik

Metinlerdeki tart malarda yer alan ak l yürütmenin kurallar n ve sistematik

yap n, Çinli dü ünürler taraf ndan aç k bir ekilde ortaya konulmam  olmas r.

360 Bkz.: Chung-Ying Cheng, “Inquires in to Classical Chinese Logic”, Philosophy East and West,
Vol. 15, No. 3/4. Jul.–Oct, 1965, s. 195-216.
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Mant ksal kurallar n ve sistematik yap n aç k bir ekilde ortaya konuldu u

çal malar, (1368-1644) Geç Ming Dönemi’nde baz  bat  kaynaklar n Çinli

dü ünürler taraf ndan Çinceye çevrilmesinden sonra yap lm r.361

Klasik Metinlerdeki mant ksal anlay n nas l bir yap da oldu unun tam

olarak belirlenememesinin bir di er nedeni ise, bu metinlerdeki belirsizli e ba

zorluklard r.362

Klasik metinlerdeki belirsizlikler kavramlardan; yani kavramlar n

belirsizli inden kaynaklanmaktad r. Nitekim semboller ile i aret edilmeye çal lan

kavramlar, sembollerin farkl  ki iler taraf ndan farkl  bir ekilde yorumlanmas

sonucunda tek herkes taraf ndan ayn ekilde anlamland lmamaktad r: Tek bir

sembol farkl ekilde yorumlanabilmektedir.

Bu zorluklar nedeniyle ne yaz k ki 1950 y na kadar ne Çin’de ne de Bat ’da

Çin Felsefesinin Mant ksal yap  ortaya koymak bak ndan çok say da çal ma

yap lamam r.

Bu tarihe kadar Çin’de yap lm  olan çal malar n en önemlisi, Hu Shih’ n

1922 y nda bas lm  olan The Development of Logical Method in Ancient China

adl  eseridir. Hu Shih, bu kitapta Çin Felsefesinin mant ksal özellikleriyle ilgili genel

bir çal ma ortaya koymu tur. Hu Shih’tan sonra Liang Ch’i-Cha’ao ve Chang Shih-

Ch’ao adl  dü ünürler de ilgilerini tamamen Çin dü ünce yap n temellerine

çevirmi ler ve bu konuyla ilgili çal malar ortaya koymaya çal lard r. Yap lan

bütün çal malar, Çin dü ünce yap ndaki mant ksal yap  ortaya koymak

bak ndan ne kadar önemli olsalar da, yukar da da belirtti imiz üzere, Klasik

Metinlerdeki kavramlar n belirsizli inin neden oldu u zorluklar yüzünden yeterli

olamam r.363

Yine bu tarihe kadar Bat ’da yap lm  çal malara örnek olarak Paul Mason-

Oursel, Henry Maspero ve J.J.L. Duyuvendak gibi Avrupal  Sinologlar n çal malar

örnek verilebilir. Ancak onlar n çal malar  da Klasik Metinlerdeki zorluklar

nedeniyle yeterli olmam r. Asl nda Klasik Metinlerdeki belirsizlikten daha da

361 Geç Ming Dönemi’nde (1368-1644), Li Chih-Tsao ve. F. Furtado birlikte çal arak Aristotelesci
mant k metinlerini Çinceye tercüme etmi lerdir. Yine ayn  dönemde Yen Fu, J. S. Mill’in A System
of Logic ve W. S. Jevon’un The Principles of Science adl  eserlerini Çinceye tercüme etmi tir. Bkz.:
Cheng, a.g.e., s. 195-196.
362 A.e.
363 A.e., 196-197
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önemlisi bu tarihe kadar Çin Metinlerinin Klasik Bat  dillerine tam bir çevirisinin

olmamas ndan kaynaklanan yetersizlikler büyük bir etkendir. Tercümelerdeki bu

eksiklik, Klasik metinlerin incelenmesini, ele tirilmesini ve kar la lmas

neredeyse imkâns z k lm r. 364

1950 y , hem Çin’de hem de Bat ’da Çin mant  üzerine ba ar

çal malar n yap lm  olmas  bak ndan bir dönüm noktas  olmu tur. Bu tarihten

itibaren Çin’de Yeni Moistlerin ve Kung-sun Lung’un Klasik Metinleri iyi bir

biçimde düzenlenmi , aç klanm  ve yeniden bas lm r. Bat ’da ise daha çok

tercüme ve Sinoloji çal malar na a rl k verilmi tir. Çin dü üncesindeki mant ksal

yap n ortaya konmas  bak ndan önem ta yan Sinoloji çal malar n ba calar ,

A.C. Graham ve Januz Chimielewki taraf ndan yap lanlard r.365

A.C. Graham’ n ‘Moist Hsiao Ch’i Mant ; Kung-sun Lung’un Anlamlar ve

eyler Üzerine Denemeleri; Bat  Felsefesinde Konu Olan “varl k” (being)’ n Çin

Felsefesindeki Shih/Fei ve Yu/Wu ile Kar la lmas ’ adl  çal malar  bunlara

örnek olarak verilebilir. Graham yapm  oldu u bu çal malarda, çeviri metinlerdeki

felsefi kavray lar  ve gramatiksel yap  göstermeye çal r. Ve ayr ca

metinlerde yer alan çe itli kavramlar n yorumlanmas ndaki belirsizlikler dolay yla

Çin mant na yönelik ele tirilerde bulunmu tur.366

Chmielewski’nin bu alanda yapm  oldu u Sinoloji çal malar na örnek

olarak ise, ‘Antik Çin ve Mant k, Erken Çin Mant  Üzerine Notlar’ adl

çal malar  verilebilir. Chmielewski çal malar nda genel olarak, Çin argümanlar n

yöntemsel yap n analizi için bir tak m teorik fikirler ortaya koymu tur. Ona göre

modern mant n bütün sembolleri ve örneklemeleri eski Çin mant nda yer

almaktad r. Chmielewski, bizim Çin mant  çal rkenki as l amac n, Klasik

Metinlerde yer alan mant k ilkelerini ve mant ksal yap  modern mant n nda

ortaya ç kartmak oldu unu belirtmi tir.367

1950 y ndan itibaren yap lan bütün ba ar  çal malar, Klasik Çin

Metinlerinde var olan mant ksal yap n nas l oldu unun tam olarak

belirlenebilmesine yard mc  olamam r. Çin mant , kimilerine göre Aristotelesçi

364 Bkz.: Cheng, a.g.e., s. 197.
365 A.e., s. 198-199.
366 A.e., s. 199
367 A.e.
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mant k anlay  ba lam nda ele al rken; kimilerine göre kendisine özgü yap

ba lam nda ele al nm r. Bu konuya ili kin net bir sonuca ise var lamam r. Yan t

her ne olursa olsun, her iki görü  de Klasik Çin Metinlerinde mant ksal bir yap n

var oldu u konusunda hem fikir olmu lard r.

Bu çal madaki amac z, Çin Felsefesi ve Mant ’n n eski dönemdeki

özgün halini ortaya koymak olmu tur. Bu sebeple, Çin mant k çal malar n

günümüzdeki yorumlar  ele al nmam r. Bu tür yorumlar n, konunun özgün hali

ortaya konduktan sonra yap lmas n daha uygun olaca  aç kt r.
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